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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

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

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	2	ท่าน	(Double-blind	peer	review)	ในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตี

พิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิด

ลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	บทความท่ี

ได้รับการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว	

จึงจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่างๆ	ใช้ตวัอักษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	น.	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านักพมิพ์ 
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	 Oxford	University	Press.
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	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร
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	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

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

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั	
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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

  

  

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

อาจารย์โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์		 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

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

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์																									มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์											 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

นางสาวลัดดาวัลย์	ทองค�า																						มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์วิลาวรรณ	สุขมาก		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์							 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวลัดดาวัลย์	ทองค�า			 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยสิทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ



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 กิตติ ชยางคกุล            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ เกียรติชัย เวษาฎาพันธุ์              มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ คมเพชร ฉัตรศุภกุล             มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ ข�าเพชร                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน                 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
รองศาสตราจารย์ ณฐ สันตสว่าง                มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง ไอยเดช              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   
รองศาสตราจารย์ ทัชชมัย ทองอุไร     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อาจารย์ ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ จันทึก               มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รองศาสตราจารย์ นภาพร ชโยวรรณ                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (สอาดโฉม)           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นาตยา ปิลันธนานนท์              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทัพไชย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นภดล ร่มโพธิ์             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด              มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์นภสินธุ์ แผลงศร              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ ศิริประกอบ                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ปัญญา ศิริโรจน์             มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ ประกอบ คุณารักษ์                     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ประภาส ปิ่นตบแต่ง                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองสิน วิเศษศิริ                         มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรพัฒน์ ยางกลาง               มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนา วังถนอมศักด์ิ               มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ มาลินี ประพิณวงศ์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
รองศาสตราจารย์ยุรพร ศุทธรัตน์                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
รองศาสตราจารย์ รัตนา ดวงแก้ว                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล                  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา ล�้าเลิศ                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร วิชัยสาร                       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์                     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สวัสดีสมาชิกและท่านผู้อ่านเราพบกันอีกครั้งในฉบับส่งท้ายสิ้นปี	2562	ส�าหรับวารสารวิชาการ	EAU	Heritage	

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมฯ	ปีที่	9	ฉบับท่ี	3	(กันยายน-ธันวาคม)	ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ

วารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	และเพื่อให้วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพเข้าสู่

กลุ่ม	1	ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในรอบ	4	ซึ่งจะประกาศผลการประเมินในเดือนมกราคม	2563	การจัดท�าวารสารฯได้

จัดท�ารูปเล่มเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์อย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับเลขวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากหอสมุดแห่งชาติ

เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าถึงบทความทุกบทความที่เผยแพร่ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบันได้ทั้งจาก	ThaiJO	TDC	และ

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	กระบวนการจัดท�าวารสารฯฉบับสังคมฯ	ได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการข้อมูล

ตามยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่	 21	 และเป็นการเข้าสู่สังคมไทยแลนด์	 4.0	 จากความหลากหลายของบทความ

ที่หลั่งไหลมายังกองบรรณาธิการก่อให้เกิดแหล่งความรู้	 ความรู้ท่ีปรากฏในรูปบทความครั้งนี้	 มีท้ังหมด	 31	 บทความ	 

เป็นบทความพิเศษ	1	เรื่อง	ซึ่งเป็นบทความน่าสนใจเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายในสังคมปัจจุบัน	บทความวิชาการ

จ�านวน	8	เรื่อง		เป็นบทความที่มีความหลากหลายทางความคิดทางวิชาการเก่ียวกัยปรัชญาชีวิตมนุษย์	ด้านการตลาดที่มี

ผลต่อการด�าเนินชีวิตในยุคของเศรษฐกิจ	 ดิจิทัล	 ตลอดจนถึงธุรกิจท่ีเกิดข้ึนด้านการดูแลสุขภาพของสังคมผู้สูงอายุซึ่งอยู่

ในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	ส่วนบทความวิจัยจ�านวน	22	เรื่องมีความหลากหลายครอบคลุมเกือบทุกด้านเกี่ยว

กับด้านการศึกษา	การบริหารจัดการที่ดี	 ภาวะผู้น�า	 ด้านภาษา	ฯลฯ	ส่วนสุดท้ายท่ีไม่เคยขาดหายเลยคือแนะน�าหนังสือ

ดีที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิตเพราะการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับทุกคนแต่การเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าก็เป็นเรื่อง

ส�าคัญเพราะจะท�าให้น�าเรื่องราวจากการอ่านนั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตหรือใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับหนังสือที่ขอแนะน�าเรื่อง	 

การตลาดเพ่ือความยัง่ยนื	โดยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัรงัสติ	เป็นเรือ่งการตลาดในยคุดจิทิลัมเีนือ้หา

รวม	10	บท	เนื้อหาในแต่ละบทมีเป้าหมายส่งผลให้เป็นตัวเร่งในการปรับเปลี่ยนขององค์กรโดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภค 

	 สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฯ	 จะได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหรือผู ้สนใจส่งบทความเข้ามาที่กอง

บรรณาธิการเพื่อการพิจารณาบทความคุณภาพของท่านในฉบับต่อไป		

 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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บทคัดย่อ

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นภารกิจท่ีส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ทราบว่า 

การด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามภาระหน้าท่ีของตนสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นหน้าที่

ประการหน่ึงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ

พิธีสารเลือกรับตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก และเรื่อง

ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสิทธิเด็ก เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือส�าหรับ กสม. ในการตรวจสอบ  ประเมินสถานการณ์สิทธิด้านสิทธิเด็กในประเทศไทย เพื่อแนะน�าต่อรัฐบาล

ในการด�าเนินงานด้านสิทธิเด็ก และใช้เป็นแนวทางของหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีพัฒนาการในการด�าเนินการด้านสิทธิ

เด็กให้สอดคล้องตามพันธกรณีของอนุสัญญาสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับท้ังสองฉบับ ท้ังในมิติของการเคารพ ปกป้อง

คุ้มครอง และการท�าให้สิทธินั้นเป็นจริงในประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ: เด็ก, สิทธิเด็ก, ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดสิทธิเด็ก, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

Abstract

To comply with international human rights obligations, the National Human Rights  

Commission (NHRC) is responsible for inspecting human rights violations. Because Thailand is a party to the  

Convention on the Rights of the Child (CRC) and its optional protocols: Optional Protocol to the  

Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child  

Pornography and Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement 

of children in armed conflict, then Thailand has to comply with obligations under the CRC and its 

optional protocols. This study aims at developing the Child Rights Indicators (CRIs) for NHRC to use 

as tools in inspecting and evaluating children’s rights situation in Thailand and to make suggestions 

to the Thai government in relation to children’s situations. In addition, the CRIs can be used as a 

guideline for practitioners to develop their functions in dealing with children’s situations in Thailand 

in accordance with obligations under the CRC and its optional protocols of respect, protection and 

fulfillment dimensions.

ตัวชี้วัดสิทธิเด็ก

Children’s Rights Indicators
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บทน�ำ

การติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เป็นภารกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้หน่วยงานต่างๆ 

ของรัฐได้ทราบว่า การด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศตามภาระหน้าที่ของตนสอดคล้องกับหลักการ

สิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร และจะต้องปรับปรุงหรือ

แก้ไขเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดียิ่งขึ้นไปได้

อย่างไร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก�าหนดให้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าท่ีจัด

ท�ารายงานประจ�าปีเพือ่ประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุย

ชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา ซึ่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

15 กไ็ด้บญัญัตไิว้ท�านองเดยีวกนัว่าให้ กสม. มอี�านาจหน้าที่ 

ส่งเสริมการเคารพและการปฏบิติัตามหลกัสทิธมินษุยชนทัง้

ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการจัด

ท�ารายงานประจ�าปีเพือ่ประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุย

ชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน

ประเทศไทยมีพันธกรณีระหว่างประเทศในการ

จัดท�ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญานั้นๆ เพื่อแสดงให้เห็น

ว่ารัฐภาคีได้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญานั้น 

โดยสนธิสัญญาก�าหนดให้คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญา

เป็นผู้พิจารณาและให้ค�าแนะน�า แก่รัฐว่ารัฐยังบกพร่องใน

การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านใด และมีสิ่งใดบ้าง

ที่รัฐควรจักต้องปรับปรุงแก้ไข หรือมีมาตรการใดควรจัก

ต้องริเริ่มขึ้น เพื่อให้สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นจริงขึ้นมา โดย 

กสม. ก็มีหน้าที่ในการจัดท�ารายงานคู่ขนาน และเสนอเข้า

สู่การพิจารณาของกลไกระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษย

ชนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของสนธิ

สัญญาสิทธิมนุษยชนหลักจ�านวน 7 ฉบับ จากทั้งหมด 9 

ฉบับ ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention 

on the Rights of the Child--CRC) ที่ประเทศไทยได้

Keywords: children, child’s right, indicators, child rights indicator, Convention on the Rights of the 

Child (CRC)

เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 และนอกจาก

ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็กแล้ว ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอีกสองฉบับ คือ พิธีสารเลือกรับ

เรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกท่ีเกี่ยว

กับเด็ก (Optional Protocol to the Convention on 

the Rights of the Child on the Sale of Children, 

Child Prostitution and Child Pornography-- OPSC) 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 และพิธีสารเลือกรับ

เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ  

(Optional Protocol to the Convention on the Rights 

of the Child on the Involvement of Children in 

Armed Conflict--OPAC) เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2535 อีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ใน พ.ศ. 2554 กสม.จึงได้มีโครงการจัด

ท�า ตวัชีว้ดัด้านสทิธมินษุยชนขึน้มาเพือ่ทีจ่ะให้เป็นเครือ่งมอื

ในการประเมนิและตดิตามการปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งยังเป็นพื้นฐานทางกฎหมาย

ท่ี กสม. จะได้มีค�าแนะน�า อันเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลใน

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ตัวชี้วัดฯ 

ยังใช้เป็นแนวทางของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นก

รอบส�าหรบัการด�าเนนิการเพือ่ให้มพีฒันาการในการด�าเนนิ

การด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในการเคารพ ปกป้องคุ้มครอง 

และการท�าให้สิทธินั้นเป็นจริงข้ึนมา และเพื่อให้ กสม.  

มีเครื่องมือในการตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์สิทธิด้าน

สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ

ท้ังสองฉบับในประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลให้ กสม. สามารถ

มีค�าแนะน�า อันเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการด�าเนินงาน

ด้านสทิธเิดก็ และใช้เป็นแนวทางของหน่วยงานผูป้ฏบัิตเิพือ่

ให้มีพัฒนาการในการด�าเนินการด้านสิทธิเด็กให้สอดคล้อง

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับ

ท้ังสองฉบับ ท้ังในมิติของการเคารพ ปกป้องคุ้มครอง และ

การท�าให้สิทธินั้นเป็นจริงในประเทศไทย
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วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดท�า ชุด

ตัวชี้วัดการด�าเนินการด้านสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับทั้งสองฉบับ อย่างไรก็ตาม เพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กสม. ได้ก�าหนดเงื่อนไขข้อ

สัญญาซึ่งถือว่าเป็นกรอบการด�าเนินการพัฒนาตัวชี้วัด คือ 

ชุดตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเกิดจากการก�าหนดมิติด้านสิทธิ

เด็กที่เหมาะสมในการท�าตัวชี้วัดส�าหรับสังคมไทย โดยชุด

ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นจะช่วยสร้างมาตรฐานเบื้องต้นในการ

ประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธเิดก็ตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิ

เด็กและพิธีสารเลือกรับทั้งสองฉบับ และใช้เป็นเครื่องมือ

ในการตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์สิทธิด้านสิทธิเด็ก

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับท้ังสอง

ฉบับในประเทศไทย

ขอบเขตกำรศึกษำ

การพัฒนาชุดตัวชี้วัดสิทธิด ้านสิทธิ เด็กตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับทั้งสองฉบับ

ตามโครงการนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ การมุ่งจัดท�า “ชุด

ตัวชี้วัดเบื้องต้น” ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสาร

เลือกรบัทัง้สองฉบบัเท่านัน้ ไม่ได้เป็นการจดัท�าเกณฑ์ “เป้า

หมายเพื่อพัฒนาหรือยกระดับเกณฑ์คุณค่าสิทธิเด็กให้สูง

ขึ้น” อย่างไรก็ตามผู้วิจัยตระหนักดีว่าสิทธิเด็กเป็นปทัส

ถานที่มีพลวัตรสูงและการท�าให้บรรลุถึงสิทธิสามารถปรับ

เปล่ียนไปตามสภาพสังคม ระดับการพัฒนาทางการเมือง

และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ นอกจากนั้นยังข้ึนอยู่

กับการอธิบายความปทัสถานแห่งสิทธิของแต่ละคน โดย

การศึกษาจ�ากัดอยู่เพียงสิทธิเด็กที่รับรองโดย “ด้านสิทธิ

เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ” ซ่ึง

ถือว่าเป็น “ตราสารสิทธิระหว่างประเทศ (international 

bill of rights)” ดังนั้น ชุดตัวชี้วัดจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูล

ที่ชี้ถึงเฉพาะตัวบุคคล (disaggregate data) คือ ความเป็น

เด็ก ซึ่งหมายถึงบุคคลที่อายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตาม

นิยามของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

นิยำมศัพท์

ตามความมุ่งหมายของโครงการนี้ ค�า ว่า “ตัวชี้

วัดสิทธิเด็ก” หมายถึง ตัวช้ีวัดการด�าเนินงานของรัฐบาล 

เพื่อให้บรรลุถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ในด้านสิทธิเด็กด้านต่างๆ อันเป็นมาตรฐานข้ันต�่าระหว่าง

ประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ

ท้ังสองฉบับ

วิธีกำรศึกษำ

การศึกษาโครงการนี้ใช้วิธีการศึกษาโดยศึกษา

จากเอกสารประกอบกับการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

(focus groups) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 

interview) บุคคลท่ีเก่ียวข้อง และการรับฟังความเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ด้านการจัดท�า ตัวช้ีวัดสิทธิ

เดก็ การศกึษาเอกสารจะศกึษาจากตราสารระหว่างประเทศ

ด้านสทิธมินษุยชน และเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาตวั

ชี้วัด โดยเฉพาะเอกสารที่จัดท�าโดยส�านักงานข้าหลวงใหญ่

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งสหประชาชาติ และคณะกรรมการประจ�าสนธิ

สัญญาระหว่างประเทศ รวมท้ัง รายงานการปฏิบัติตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิเด็กท่ีประเทศไทยเสนอ

ต่อองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมาย นโยบาย 

และการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิเด็กของประเทศไทย

นอกจากนัน้ เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัใช้ตวัชีว้ดั

ให้มีลักษณะเป็นเครื่องมือที่ใช้ระดับประเทศ ในการศึกษา

เพื่อพัฒนาชุดตัวชี้วัดสิทธิด้านสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับท้ังสองฉบับครั้งนี้ ผู้วิจัย

จะจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นการรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เช่น ผู้ที่จะใช้ตัว

ชี้วัด ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล และผู้ที่ท�าหน้าที่ประเมิน ตรวจ

สอบการละเมิด ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคมตลอดจน

นักวิชาการด้านสถิติและด้านสิทธิเด็ก เพื่อน�าความคิดเห็น

จากการประชุมมาเป็นแนวทางในการก�าหนดวิธีการจัดท�า 

และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและก�าหนดตัวช้ีวัด 
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1. สิทธิเด็ก และการคุ้มครองสิทธิเด็ก

เด็กทุกคนที่เกิดมา ต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะ

ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน ต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามเด็กที่มีเช้ือ

ชาติ หรือสีผิว หรือมีฐานะแตกต่างไปจากตน ไม่ว่าจะใช้

ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ต่อเด็ก พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ต้อง

ท�าตัวเป็นตัวอย่างที่ดีและกระท�าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์

ต่อเด็ก ทั้งน้ีเพื่อท�าให้เด็กอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ

เติบโตเป็นคนดีของสังคม และด้วยเหตุแห่งอายุ “เด็ก”  

ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี นอกจากจะต้องได้

รับการรับรองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นบุคคล

แล้ว เด็กยังมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล และปกป้องคุ้มครอง

เป็นพิเศษ อีกในสี่ประการ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิต สิทธิท่ี

จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย สิทธิในด้านพัฒนาการ 

และสิทธิในการมีส่วนร่วม

แนวคิดในการให้ความคุ้มครองแก่เด็กนั้น เป็น

พฒันาการของหลักกฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ 

โดยในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กปรากฏอย่างเป็น

รูปธรรมขึ้นอย่างชัดแจ้งในการด�าเนินการขององค์การ

สันนิบาตชาติ (League of Nations) ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 

1919 – 1946 ซึ่งเป็นการด�าเนินการให้ความคุ้มครองแก่

เด็กก�าพร้า และเด็กที่พลัดพรากหลังจากสงครามโลกครั้ง

ที่หน่ึง (Trevor Buck, et.al., 2011) ในปี ค.ศ. 1919 

องค์การสันนิบาตชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ

เด็ก (Committee for the Protection of Children) ขึ้น  

และในปี ค.ศ. 1923 องค์กร Save the Children โดย 

Eglantyne Jebb ได้เสนอร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

ซึ่งถือเป็นร่างสิทธิเด็กแรกฉบับที่ปรากฏขึ้น และต่อมาสมัช

ชาใหญ่ขององค์การสนันิบาตชาติได้มกีารรบัเอาแนวคดิเรือ่ง

สิทธิเด็กดังกล่าว และออกเป็นปฏิญญาเจนีวาว่าด้วยสิทธิ

เด็ก (The 1924 Geneva Declaration of the Rights 

of the Child) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1924 อนึ่ง 

เนื่องด้วยปฏิญญานี้ไม่ใช่สนธิสัญญา จึงไม่มีสภาพบังคับใน

ทางระหว่างประเทศ แต่ก็ถือเป็นเอกสารระหว่างประเทศ

เกีย่วกบัสิทธเิดก็ฉบบัแรกทีป่รากฏขึน้ในประชาคมระหว่าง

ประเทศ ที่สร้างหลักการเพื่อช่วยในการด�าเนินงานด้าน

สวัสดิการเด็กในทางระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม (Trevor Buck, et.al., 2011) ปฏิญญาเจนีวา

ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กโดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติไม่ว่าโดยเช้ือชาติ สัญชาติ หรือความเช่ือทางศาสนา 

โดยหลักการส�าคัญ 5 ประการของปฏิญญาเจนีวาท่ีมุ่งให้

ความคุ้มครองสิทธิของเด็กเพื่อพัฒนาขึ้นมาเป็นพลเมืองท่ี

มีคุณภาพ ได้แก่ สิทธิในการได้รับการพัฒนา สิทธิในชีวิต 

การอยู่รอด การได้รับความคุ้มครองจากการถูกแสวงหา

ประโยชน์ และการได้รับการเอาใจใส่เพื่อการเติบโตขึ้น

มาอย่างสมบูรณ์ 

ต่อมา หลังการเกิดข้ึนขององค์การสหประชาชาติ 

ได้มีการจัดท�าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขึ้นในปี 

ค.ศ. 1948 ซึ่งบทบัญญัติของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนก็ได้มีการรับรองสิทธิของเด็กไว้อย่างชัดแจ้ง ใน

ข้อ 25 โดยก�าหนดว่า “มารดาและบุตรชอบท่ีจะได้รับ

การดูแลและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กท้ังหลายไม่ว่า

จะเป็นบุตรในหรือนอกสมรสย่อมได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมเช่นเดียวกัน” 

พัฒนาการการรับรองสิทธิของเด็กในประชาคม

ระหว่างประเทศปรากฏข้ึนอย่างชัดเจนอีกครั้งในปี ค.ศ. 

1959 เมื่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติเป็น

เอกฉันท์ รับเอาปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Declaration on 

the Rights of the Child) (Trevor Buck, et.al., 2011) 

โดยปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ นอกจากจะได้ตระหนักถึง

ความต้องการการดูแลเอาใจใส่และการได้รับการคุ้มครอง

เป็นพิเศษของเด็กดังที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาเจนีวาว่าด้วย

สิทธิเด็ก และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว ยัง

รวมถึงการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ทั้งก่อน

และภายหลังการเกิดอีกด้วย ซ่ึงปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

นี้ได้ก�าหนดหลักพื้นฐานของสิทธิเด็กไว้ทั้งสิ้น 10 ประการ 

ได้แก่ (1) เด็กมีสิทธิและใช้สิทธิได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

โดยเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการ

เมือง สัญชาติ ทรัพย์สิน การเกิด หรือ สถานะอื่นๆ ท้ังต่อ

ตัวเด็ก และครอบครัวของเด็ก (2) สิทธิได้รับการพัฒนา 

(3) สิทธิในการมีช่ือ และสัญชาติ (4) สิทธิในการอยู่รอด 

(5) สิทธิในการศึกษาและการได้รับการดูแลของเด็กพิการ 

(6) สภาพแวดล้อมทางครอบครัว (7) สิทธิในการศึกษา 

การพักผ่อน การเล่นอย่างเท่าเทียมกัน (8) การได้รับการ

คุ้มครอง (9) เด็กต้องได้รับการคุ้มครองจากการถูกทอด

ท้ิง และการแสวงหาประโยชน์ และ (10) เด็กต้องได้รับ
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การคุ้มครองโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อมา อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก ได้ถกูจัดท�าขึน้โดย

องค์การสหประชาชาติ เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน ค.ศ. 1989 

ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 กันยายน ศ.ศ. 1990 ส�าหรับ

เนื้อหาสาระของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 นี้ถือ

เป็นหลักการที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ในการให้หลักประกันต่อสิทธิ

เด็กที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งถ้าเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ที่มีศักยภาพได้ จะต้องเป็นเด็กที่ได้รับการพัฒนาทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ และเด็กนั้นจะต้องไม่ถูกละเมิดในสิทธิ

พื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับ

2. พันธกรณีระหว่างประเทศของอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ

กฎหมายระหว่างประเทศก่อพันธะหน้าที่ต่อรัฐ 

ประเดน็ทีค่วรจะต้องพจิารณาในเบือ้งต้นคอื พนัธกรณด้ีาน

สิทธิเด็กมีอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐมีภาระหรือหน้าท่ี

อย่างไร เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ก่อข้ึนโดย

กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะศึกษา

พันธะหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันน�าไปสู่การจัด

ท�าตัวชี้วัด “ที่สามารถบ่งชี้” ถึงพันธะหน้าที่ด้านต่าง ๆ ท่ี

ผูกพันรัฐ กล่าวได้ว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ

ว่า พันธกรณีระหว่างประเทศมีสามด้าน คือ พันธกรณีใน

การเคารพ (obligation to respect) ถือเป็นหน้าท่ีเชิง

ลบ น่ันคือ รัฐหรือผู้มีหน้าที่ (duty bearer) ต้องหลีกเลี่ยง 

และไม่ขัดขวางบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิ ท�าให้ผู้ทรงสิทธิไม่

อาจใช้สิทธิตามที่บุคคลนั้นมี ตัวอย่างหน้าที่ในการเคารพ

ในแง่สิทธิทางด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น 

สิทธิในการรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ รวมทั้งชื่อ สัญชาติ 

และความสัมพันธ์ทางครอบครัวของเด็ก พันธกรณีในการ

ปกป้องคุม้ครอง (obligation to protect) เป็นภาระหน้าที่

ต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้บุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิ (right 

holder) ถูกละเมิดจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเป็นบุคคล

ธรรมดาองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากนโยบายรัฐ

เอง ดังนั้นรัฐจึงต้องมีนโยบาย ออกกฎหมาย หรือสร้างค่า

นิยมหรือความรู้ความเข้าใจเพื่อไม่ให้กลไกหรือบุคคลท่ีอยู่

ภายในอ�านาจรัฐละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หน้าท่ีในการ

คุ้มครองในแง่ของสิทธิด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมือง อย่างเช่น การมีกฎหมายอาญาบัญญัติให้การขายเด็ก 

หรือท�าร้ายร่างกายเด็กเป็นความผิด และพันธกรณีในการ

ท�าให้บรรลุผล (obligation to fulfill) ภาระหน้าที่นี้เป็น

หน้าท่ีในเชิงบวกท่ีผู้มีหน้าท่ี หรือรัฐเป็นผู้มีหน้าท่ีท่ีจักต้อง

จัดหาหรือด�าเนินการใด เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิได้บรรลุถึงสิทธิที่

เขามี ดังนั้น รัฐจึงต้องมีมาตรการต่างๆ ไม่ว่าทางนโยบาย 

กฎหมาย หรือการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิอย่างเต็ม

เปี่ยม ตัวอย่างเช่น รัฐให้ความช่วยเหลือเรื่องความรับผิด

ชอบร่วมกันของบิดามารดาในการเลี้ยงดูเด็ก การที่รัฐมี 

นโยบายให้การศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็กทุกคน หรือการ

จัดโครงการให้ทุนยืมเรียนในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็น

ภาระหน้าท่ีในการท�าให้บรรลุถึงสิทธิในการศึกษา

3. ตัวช้ีวัดสิทธิเด็ก

ส�านักงานข ้าหลวงใหญ ่สิทธิมนุษยชนแห ่ง

สหประชาชาติได้ให้ความหมายของตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน

ไว้ว่า หมายถึง ข้อมูลจ�าเพาะเจาะจงท่ีได้ก�าหนดขึ้นเพื่อ

แสดงสภาวะ หรอืสถานะของเป้าหมาย เหตกุารณ์ กจิกรรม 

หรือผลลัพธ์ ซึ่งสัมพันธ์กับปทัสถาน หรือมาตรฐานด้าน

สิทธิมนุษยชนโดยข้อมูลนั้นได้บ่งถึง หรือได้สะท้อนหลัก

การของสิทธิมนุษยชนและปัญหาของสิทธิมนุษยชน และ

ข้อมูลเหล่านั้นสามารถใช้ประเมินและติดตามตรวจสอบ 

การน�าหลักการและปทัสถานสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ใน

ประเทศ (Office of the High Commissioner for Hu-

man RIghts, 2006) ตัวช้ีวัดสิทธิมนุษยชนมีลักษณะเช่น

เดียวกับตัวช้ีวัดทางสังคมศาสตร์ ดังนั้น ข้อมูลท่ีน�ามาใช้

ในการประเมิน ก็สามารถใช้ได้ท้ังลักษณะท่ีเป็นข้อมูลเชิง

ปรมิาณ และข้อมลูเชงิคณุภาพ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัจงึจ�าแนกตาม

ประเภทของข้อมูลได้สองประเภท คือ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

(quantitative indicators) เป็นชุดข้อมูลท่ีสามารถบอก

เป็นตัวเลขสถิติ จ�านวน หรือร้อยละ ได้ เช่น ร้อยละของ

เด็กที่ออกกลางคันในระดับการศึกษาภาคบังคับ จ�านวน

ค�าร้องเรียนว่าบุคคลสูญหายโดยการใช้ก�าลังบังคับต่อปี 

เป็นต้น และ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (qualitative indicator) 

เป็นตัวชี้วัดที่ก�าหนดโดยการเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ หรือผลลัพธ์ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่

ตัวเลข หรือจ�านวน แต่เป็นข้อมูลท่ีเป็นการอธิบายความ 

ความเห็น ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอาจเกิดจากการสรุปรวม

ความ หรืออธิบายปรากฏการณ์ โดยอาศัยข้อมูลจากตัว

ช้ีวัดเชิงคุณภาพได้
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นอกจากนัน้ ค�าแนะน�าของส�านกังานข้าหลวงใหญ่

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High 

Commissioner for Human Rights, 2012) ได้จ�าแนก

ประเภทของตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนออกเป็นสามประเภท 

ได้แก่ ตัวชี้วัดโครงสร้าง (structural indicators) เป็นตัว

ชี้วัดที่แสดงความตั้งใจ หรือเจตจ�านงของรัฐในการเคารพ

สิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่ง

ขึ้นโดยการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศมาปรับใช้ ดัง

นั้น จึงสะท้อนออกมาในรูปแบบของการให้สัตยาบันสนธิ

สัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษย

ชน รวมถึงการออกกฎหมายภายใน และมีกลไกที่จ�าเป็น 

ในการน�าไปสู่การตระหนักถึงการมีสิทธิ เพื่อให้เกิดสิทธิ

ขึ้นในระบอบกฎหมายหรือในสังคม ตัวชี้วัดโครงสร้างจึง

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนพันธกรณีในการเคารพ (obligation 

to respect) ได้ชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดสิทธิในชีวิต กับสิทธิใน

สุขภาพ อาจใช้การเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นตัวชี้วัดความตั้งใจ

ของรัฐในการท�าให้บคุคลมสีทิธใินชวีติ และป้องกนัอนัตราย

จากโรค หรืออุบัติเหตุ ที่ท�าให้ชีวิตอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัย 

เป็นต้น ตัวชี้วัดกระบวนการ (process indicators) เป็น

ตัวชี้วัดเก่ียวกับเครื่องมือ หรือวิธีการที่จะท�าให้การด�าเนิน

การด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย หรือให้

เกิดผลตามนโยบาย หรือแผนที่ก�าหนดขึ้น ดังนั้น ตัวช้ีวัด

กระบวนการจึงสัมพันธ์กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกิด

จากการด�าเนินนโยบายหรือแผน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็น

เคร่ืองมือที่จะน�าไปสู่ความสัมฤทธิผลของเป้าหมายที่ได้

วางไว้ น่ันคือ การบรรลุหน้าที่ในการท�าให้เป็นผลสัมฤทธิ์

ขึ้นมา ดังน้ัน ตัวชี้วัดกระบวนการจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของการท�าให้

เป็นจริง หรือกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ 

ดังนั้น ตัวช้ีวัดกระบวนการจึงสะท้อนพันธกรณีของรัฐใน

ด้านการปกป้องคุ้มครอง (obligation to protect) ได้

ชัดเจนมากขึ้น เช่น นโยบายของรัฐที่พยายามให้เจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจท่ีควบคุมการชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการ

ปฏบัิตอิย่างสอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศเกีย่วกบั

การใช้ก�าลังของผู้บังคับใช้กฎหมายท่ีมีอ�านาจถืออาวุธ ส่ิง

นี้จะสะท้อนออกมาในรูปของสัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศฯ 

เป็นต้น และ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome indicators) เป็น

ข้อมลูทีใ่ช้อธบิายความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการ หรอืความ

พยายามด�าเนินการตามโครงการ หรือมาตรการด้านต่างๆ 

ท่ีรัฐด�าเนินการ เพื่อให้สิทธิด้านต่างๆ เกิดผลข้ึนจริง ท้ังใน

แง่ของสทิธมินษุยชนในภาพรวม และสทิธใินแต่ละด้าน เช่น 

การก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสภาพ

ความเป็นจริงของสังคม หรือมีความไม่สอดคล้อง หรือเกิด

ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ มักใช้

วัดพันธกรณีในการท�าให้เป็นจริง (Office of the High 

Commissioner for Human Rights, 2012)

4. ท่ีมาของพันธกรณีสิทธิเด็กและสาระแห่งสิทธิ

ขัน้ตอนส�าคญัในการจดัท�าตวัชีว้ดัขัน้ตอนหนึง่ คอื 

การก�าหนดพันธกรณีระหว่างประเทศ (identification of 

legal obligations) และสาระแห่งสิทธิ (identification 

of element of rights) ตามท่ีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

และพิธีสารเลือกรับได้ประกาศรับรองสิทธิข้ันพื้นฐานของ

เด็ก ดังนั้นในการจัดท�าตัวช้ีวัดสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึง 

“สาระแห่งสิทธิ” ดังท่ีคณะกรรมการประจ�าอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก องค์กร หรือสถาบันสิทธิมนุษยชนที่มีหน้า

ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็กได้ให้ความ

เห็นไว้เป็นส�าคัญ
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โดยที่สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจัดท�า

ขึน้มุง่ทีจ่ะรวบรวมหลกัการเกีย่วกบัสทิธขิองเด็กมารวมไว้ใน

เอกสารเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ถ้อยค�าในอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็กก็ยังมีความคลุมเครืออยู่มาก ความไม่ชัดเจนของ

ถ้อยค�าของเอกสารที่ต้องการสร้างปทัสถานทางกฎหมาย 

เป็นข้อจ�ากัดที่ถือว่า เป็นปกติ เนื่องจากหลักการทาง

กฎหมายต้องการให้ใช้ได้ทัว่ไป จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ถ้อยค�า

กว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะต่างๆ ลักษณะเช่นนี้เกิด

ขึ้นทั้งตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศ และตราสาร

ทางกฎหมายภายใน เช่น รัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ในคูม่อืตัวชีว้ดัสทิธมินุษยชนของส�านักงานข้าหลวง

ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้แนะน�าว่า ในข้ัน

ตอนแรก ควรจะต้องมีการก�าหนดสาระแห่งสิทธิ (หรือมิติ

ของสทิธมินษุยชน) การจัดท�าตัวชีว้ดัสทิธมินุษยชนจงึจ�าเป็น

ที่จะต้องก�าหนด “แหล่งที่มา” เพื่ออ้างอิงสาระแห่งสิทธิ

เพื่อให้ครอบคลุม และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ ดังนั้น 

ในบทนี้จะวิเคราะห์พันธกรณีด้านสิทธิเด็กตามอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่ามีเนื้อหาสาระอย่างไร

ผู้วิจัยได้ศึกษาแหล่งที่มาของพันธกรณีท่ีพัฒนามา

จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสองล�าดับ ที่มาล�าดับต้น คือ 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อ

ลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า

ด้วยสทิธเิดก็ เรือ่ง ความเกีย่วพนัของเดก็ในความขัดแย้งกนั

ด้วยอาวุธ ซ่ึงตราสารท้ังสามฉบับได้รับการยอมรับว่าเป็น

ตราสารสิทธิเด็กระหว่างประเทศในการก�าหนดพันธกรณี

หลัก ผู้วิจัยจึงใช้ข้อบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ

พิธีสารเลือกรับสองฉบับนี้ เป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการ

ก�าหนดพนัธกรณขีองประเทศไทยในการพจิารณาพนัธกรณี

ด้านสิทธิเด็ก

ส่วนท่ีมาล�าดบัรอง ผูว้จิยัจะพจิารณาจากมาตรฐาน

ระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้นโดยสมัชชาใหญ่คณะกรรมการ

ประจ�าสนธิสัญญา เช่น ข้อมติ (resolutions) ข้อคิดเห็น

ร่วมอันส�าคัญ (general comments) และค�าวินิจฉัย 

(decisions) เป็นต้น

5. ชุดตัวช้ีวัดสิทธิเด็ก

ชดุตวัชีว้ดัทีผู่ว้จิยัได้พฒันาขึน้หลงัจากได้มกีารสรปุ

พันธกรณีของรัฐ และได้กาหนดสาระแห่งสิทธิ หรือมิติของ

สิทธิด้านต่างๆ รวมถึงหน้าท่ีของรัฐด้านต่างๆ ในการปฏิบัติ

ตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็

และพธิสีารเลอืกรบัท้ังสองฉบับ ใช้รปูแบบและกระบวนการ

ท่ีมีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ตัวชี้วัด

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

กรอบควำมคิด

ประเด็นปัญหำสิทธิเด็กของไทย

แหล่งที่มำปทัสฐำน

1.พันธกรณีระหว่าง
ประเทศในการ

ประเมินตรวจสอบ

2.ตัวชี้วัดที่มี
กระบวนการ/วิธีการ

ที่เหมาะสม

3.สะท้อนมิติทางด้าน
พันธะหน้าที่ของรัฐ

list of issues

CRC OPAC

สาระแห่งสิทธิ

หน่วยงานผู้ปฏิบัติ

ภาคประชาสังคม

ตัวชี้วัด/เกณฑ์วัด ชุดตัวชี้วัด

ผู้ปฏิบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ตัวชี้วัดสิทธิเด็ก

เจ้าของข้อมูล/
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้ใช้ประโยชน์
จากตัวชี้วัด

ชุดตัวชี้วัดสุดท้าย

General CommentsOPSC

Concluding
Observation

UPR List of 
Recommendation

CRC/OPSC/OPAC
Report

Alternative 
Report

Countries Report
(US Dapartment)

4.ใช้ประเมิน
สถานการณ์
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ทีส่ะท้อนปัญหาสทิธเิดก็ทีส่�าคญัของประเทศไทย ตลอดจน

เป็นที่ยอมรับได้และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 

ผูวิ้จยัได้จ�าแนกประเภทตวัชีว้ดัเป็น 7 กลุม่ใหญ่ ๆ  คอื 

 กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดมาตรการทั่วไปในการด�าเนินการ

ตามอนุสัญญา

กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดสิทธิพลเมือง 

กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมทางครอบครัว 

และสถานที่ดูแลทางเลือก

กลุ่มที่ 4 ตัวชี้วัดสุขภาพและสวัสดิการ 

กลุ่มที่ 5 ตัวชี้วัดการศึกษา การฝึกอาชีพ และ

การแนะแนว

กลุ่มท่ี 6 ตัวช้ีวัดมาตรการคุ้มครองพิเศษส�าหรับ

เด็กเฉพาะกลุ่ม

กลุ่มท่ี 7 ตัวช้ีวัดการค้าเด็ก การแสวงประโยชน์ 

และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

 ในตารางชุดตัวชี้วัด จะประกอบด้วยตัวชี้วัดด้าน

ต่างๆ ตัวช้ีวัดประกอบด้วยตัวช้ีวัดสามประเภท คือ ตัวชี้

วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ และตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ซึ่ง

สิทธิด้านหนึ่งอาจมีตัวชี้วัดหลายตัว ซึ่งแบ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก

และตัวชี้วัดรองในขณะที่สิทธิบางด้านอาจไม่มีตัวชี้วัดบาง

ประเภท โดยมีตัวอย่างตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

ตัวอย่ำงตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ 1: มาตรการทั่วไปในการด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : การประกันหลักการและสาระส�าคัญของอนุสัญญาฯ ไว้ในกฎหมายภายใน

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน

รองรับหลักการและสาระส�าคัญของ

อนุสัญญาฯ

- รัฐมีกลไกและมาตรการท่ีรองรับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประกันหลัก

การของอนุสัญญาฯ และคุ้มครองสิทธิ

ที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญาฯ

- รัฐมีองค์กรอิสระในการติดตามตรวจ

สอบและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีใน

อนุสัญญาฯ

- จ�านวนค�าพิพากษาศาลที่อ้างอิงหรือ

สอดคล้องกับหลักการส�าคัญของอนุ

สัญญาฯ

- จ�านวนเรื่องร้องเรียนท่ีองค์กรอิสระ

ได้รับและมีการด�าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหา

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : สิทธิในชีวิต การอยู่รอด และการได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- รัฐมีแผนงานที่คุ ้มครอง

สิทธิ ในชีวิตของเด็กโดย

เริ่มตั้งแต่ที่เด็กอยู่ในครรภ์

มารดา

- รัฐมีมาตรการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อลด

ภาวะเสี่ยงต่อการแท้งบุตร

- รฐัมมีาตรการในการป้องกนัการบาดเจบ็และเสยี

ชีวิตจากอุบัติเหตุของเด็ก รวมถึงมาตรการในการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กทั้งในครอบครัว 

โรงเรียน และชุมชน

- รัฐมีมาตรการสร้างความตระหนักของครอบครัว 

โรงเรียน และประชาชนท่ัวไปถึงความส�าคัญของ

การดูแลความปลอดภัยของเด็ก

- สถิติการแท้งบุตรของหญิงตั้งครรภ์

- อัตราการตายของเด็กแรกเกิดถึงอายุ

ห้าขวบต่อประชากรแสนคน 

- สถติจิ�านวนเดก็ทีบ่าดเจบ็และเสยีชวีติ 

จ�าแนกตามอายุ และสาเหตุการตาย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 9

ตัวอย่ำงตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ 2 สิทธิพลเมือง

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : สิทธิในสัญชาติและการได้รับการจดทะเบียนเกิด

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในรับรองสิทธิของเด็ก

ทุกคนที่จะได้รับการจดทะเบียนเกิด

- รัฐมีมาตรการส่งเสริมให้เด็กทุกคน

ที่ เกิดในประเทศไทยได ้รับการจด

ทะเบียนเกิด

- รฐัมกีลไกตดิตามตรวจสอบการพทัิกษ์

สิทธิเด็กกรณีถูกปฏิเสธสิทธิในการจด

ทะเบียนเกิด

- รฐัมมีาตรการเพือ่สร้างความตระหนกั

เกี่ ย วกับความส� าคัญของการจด

ทะเบียนเกิดแก่ประชาชน

- สถิติเรื่องร ้องเรียนกรณีเด็กที่ถูก

ปฏิเสธสิทธิในการจดทะเบียนเกิด

- สถิติเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กถูกปฏิเสธ

สิทธิในการจดทะเบียน เกิดที่ได้รับการ

แก้ไขโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : สิทธิในความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในรับรอง

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

ของเด็ก

- รัฐมีมาตรการส่งเสริมให้เด็กได้รับความคุ้มครอง

สิทธิในความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ การน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัเดก็ในสือ่ต่างๆ 

- รัฐมีกลไกในการตรวจสอบการด�าเนินมาตรการ

ในการประกันสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเด็ก

- รัฐมีมาตรการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิ

ความเป็นส่วนตัวของเด็กให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน

สื่อสารมวลชน

- สัดส่วนคดีการละเมิดสิทธิในความ

เป็นส่วนตวัของเดก็ทีศ่าลมคี�าพพิากษา

และมีผลท�าให้สิทธิดังกล่าวของเด็กได้

รับการคุ้มครอง

- สถติเิรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิ

สิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็ก

- การน�าเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิความ

เป็นส่วนตัวของเด็กลดลง (ต้องมีการ

สุ่มส�ารวจโดยก�าหนดสื่อและช่วงเวลา

ท่ีจะท�าการส�ารวจเป็นระยะๆ แล้วน�า

ข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
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ตัวอย่ำงตัวชี้วัดตัวชี้วัดกลุ่มที่ 3 : สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสถานที่ดูแลทางเลือก

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่อเด็ก

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของบิดา

มารดา หรือผู้ปกครองต่อเด็ก

- รัฐมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของเด็ก

ที่เกิดจากการรับจ้างตั้งครรภ์ในการได้

รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา

- รัฐมีนโยบายศึกษาการเข้าเป็นภาคี

สนธิสัญญาระหว่างประเทศอืน่เกีย่วกบั

ความรบัผิดชอบของบดิามารดาต่อเดก็

- รัฐมีมาตรการเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของครอบครัวและเสริมสร้างสิ่ง

อ�านวยความสะดวกให้แก่บิดามารดา

และผู้ดูแลเด็ก

- รฐัมมีาตรการเพือ่ประกนัว่าเดก็ทีเ่กดิ 

จากการรับจ้างตั้งครรภ์จะได้รับการ

เลี้ยงดูจากบิดามารดาตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย 

- รฐับาลมกีารจดัท�าแผนงานเพือ่ศกึษา

ความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีสนธิ

สญัญาทีเ่กีย่วข้องทีม่กีรอบเวลาชดัเจน

- สถิตจิ�านวนครอบครวัท่ีมเีดก็แยกตาม

ประเภทของการเลีย้งดเูดก็ในครอบครวั

- ครอบครัวท่ีบิดาเลี้ยงเดี่ยว

- ครอบครัวท่ีมารดาเลี้ยงเดี่ยว

- ครอบครัวที่บิดามารดาไม่ได้เลี้ยง

ลูกเลย

- ร้อยละของครอบครัวที่บิดามารดา

ไม่ได้อยู่กับลูกแต่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยง

ดูให้ลูก

- สถติเิดก็ทีเ่กดิจากการรบัจ้างตัง้ครรภ์

ทีถ่กูทอดทิง้และทีไ่ด้รบัความช่วยเหลอื

ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

- ความก้าวหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการ

เข้าเป็นภาคสีนธสิญัญาทีเ่กีย่วกบัความ

รับผิดชอบของบิดามารดา

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : การรับบุตรบุญธรรม

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในของรัฐมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับเง่ือนไข

และวิธีการรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรม

- รัฐมีกลไกและมาตรการรองรับการด�าเนินงาน

เกีย่วกบัการรบัเด็กเป็นบตุรบญุธรรมตามกฎหมาย

- รัฐมีมาตรการส่งเสริมการจัดท�าความตกลงกับ

ต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้แก่เด็ก

- รัฐมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การรับบุตรบุญธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกรณี

ภายในประเทศและข้ามประเทศ

- จ�านวนเด็กที่มีผู้รับเป็นบุตรบุญธรรม

- สถติเิรือ่งร้องเรยีนการละเมดิสทิธเิด็ก

โดยผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
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ตัวอย่ำงตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ 4 : สิทธิด้านสุขภาพและสวัสดิการ

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : สิทธิด้านสุขภาพของเด็ก

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในมีบทบัญญัติรับรอง

สิทธิของเด็กที่จะได้รับบริการด้าน

สุขภาพที่ จ�าเป็นจากรัฐ

- รฐัมกีารจดับรกิารด้านสขุภาพทีจ่�าเป็น 

แก่เด็ก และส่งเสริมการเข้าถึงบริการ

ดังกล่าวของเด็กอย่างท่ัวถึง

- รฐัมมีาตรการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วย

นมมารดาตัง้แต่แรกเกดิถงึอาย ุ6 เดอืน

- สถิติเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาใน

การได้รับบริการด้านสุขภาพของเด็ก

- สัดส่วนของมารดาท่ีให้นมบุตรในช่วง 

6 เดือนแรก

ตัวอย่ำงตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ 5 : สิทธิด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ และการแนะแนว

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : เป้าหมายการศึกษาที่เป็นไปเพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- รัฐมีนโยบายปรับปรุงการศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาศักยภาพของเด็ก

- รฐัมมีาตรการทีช่ดัเจนในการปรบัปรงุ

คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

- มีการทบทวนนโยบายและเป้าหมาย

ของการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้า

หมายการศึกษาขององค ์การการ

ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

- ผลทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของเด็กในช่วงช้ันต่างๆ ดีข้ึน 

- ความก้าวหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการ

เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการ

ศึกษาขององค์การ UNESCO

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : การติดสารเสพติดในเด็ก

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- รัฐมีนโยบายป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเด็กติดสารเสพ

ติด

- รัฐมีมาตรการสร้างความตระหนักถึงผลเสียของ

การติดสารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

- รัฐมีมาตรการให้การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูแก่

เด็กที่ติดสารเสพติด

- สถิติเด็กติดสารเสพติดลดลง

- จ�านวนเด็กติดสารเสพติดที่ได้รับการ

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

ตัวอย่ำงตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ 6 : มาตรการคุ้มครองพิเศษส�าหรับเด็กเฉพาะกลุ่ม

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : เด็กพิการ

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในมีบทบัญญัติรับรอง

สิทธิของเด็กพิการในการได้รับบริการ

สาธารณะจากรัฐ รวมถึงบริการด้าน

การศึกษาและสาธารณสุข

- รัฐมีมาตรการท่ีส่งเสริมการเข้าถึง

การศึกษาของเด็กพิการอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ

- สถติเิดก็พกิารทีจ่บการศกึษาในแต่ละ

ช่วงช้ัน จ�าแนกตามเพศ อายุ และ

ลักษณะความพิการ

- จ�านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้

รับการอบรมและมีความเข้าใจเรื่อง

การศึกษาของเด็กพิการ

- จ�านวนศูนย์การเรียนรู ้ส�าหรับเด็ก

พิการ
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ตัวอย่ำงตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ 7 : การค้าเด็ก การแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : การห้ามค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และการใช้เด็กในสื่อลามกอนาจารตามพิธีสารเลือก

รับของอนุสัญญาฯ

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวช้ีวัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในของรัฐห้ามค้าเด็ก 

การค้าประเวณีเด็ก และการใช้เด็ก

ในสื่อลามกอนาจารตามที่ก�าหนดใน

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ

- รัฐมีมาตรการเพื่อป้องกันและปราบ

ปรามการค้าเด็ก  การค้าประเวณีเด็ก 

และการใช้เด็กในสื่อลามกอนาจารที่

มีประสิทธิผล

- รฐัมรีะบบ กลไก และมาตรการในการ

คุม้ครองและให้ความปลอดภยัแก่เดก็ที่

เป็นผูเ้สยีหายหรอืพยานและครอบครวั

- รัฐมีมาตรการในการเยียวยาแก่เด็กผู้

เสียหายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

- รัฐมีการอบรมด้านกฎหมายและ

จิตวิทยาแก่บุคลากรท่ีท�างานเก่ียวข้อง

กับการป้องกัน คุ้มครองและฟื้นฟูเด็ก

ผู้เสียหาย

- สัดส่วนคดีท่ีเก่ียวกับการค้าเด็ก  การ

ค้าประเวณีเด็ก และการใช้เด็กในส่ือ

ลามกอนาจารท่ีศาลมีค�าพิพากษา

ลงโทษผู้กระท�าผิด

- สัดส่วนเด็กผู้เสียหายหรือเด็กที่เป็น

พยานในคดีการค้าเด็กฯ ที่ได้รับการ

คุ้มครองความปลอดภัยจากรัฐ

- สัดส่วนเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กผู้เสีย

หายถูกเลือกปฏิบัติในการได้รับการ

เยียวยา

- จ�านวนบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับ

การป้องกนั คุม้ครองและฟ้ืนฟเูดก็ผูเ้สยี

หายท่ีได้รับการอบรม

สำระแห่งสิทธิ/ประเด็นปัญหำ : เด็กชนกลุ่มน้อย/ชนพ้ืนเมืองด้ังเดิม

ตัวชี้วัดโครงสร้าง ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

- กฎหมายภายในมีบทบัญญัติ

รับรองความเสมอภาคของ

บคุคลและห้ามการเลอืกปฏบิติั

ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ

- รัฐมีมาตรการส่งเสริมให้เด็กชนกลุ่มน้อย/ชน

พื้นเมืองดั้งเดิมสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของ

รัฐได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น

- สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ

วินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อเด็กชน

พื้นเมืองดั้งเดิมหรือชนกลุ ่มน้อยใน

การเข้ารับบริการจากรัฐเปรียบเทียบ

กับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับกรณีดังกล่าว

ท้ังหมด

สรุปและเสนอแนะ

ตัวชี้วัดสิทธิ เด็กเป ็นการใช ้ข ้อมูล สถิติทาง

สังคมศาสตร์ รวมถึงเหตุการณ์ที่หรือสถานการณ์ด้าน

สิทธิเด็กที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธเิดก็ และตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศว่าได้ด�าเนินการสอดคล้อง

กับพันธกรณีระหว่างประเทศตามสิทธิเด็กในการเคารพ 

ปกป้อง และท�าให้สิทธิน้ันเป็นจริงหรือไม่ โดยพิจารณา

จากกฎหมาย กลไก นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่รัฐได้

ใช้ตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึนตามกระบวนการการรายงานตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศมุ่งที่จะยกระดับการพัฒนาด้าน

สิทธิเด็กอย่างต่อเนื่อง แต่มิใช่เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวัด

ตัดสินช้ีว่า การด�าเนินงานซ่ึงผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์

การละเมิดสิทธิเด็ก

ส�าหรับประเทศไทย กสม. มีหน้าท่ีจัดท�ารายงานคู่

ขนาน เพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิเด็ก เพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการสทิธเิดก็ทีม่หีน้าทีพ่จิารณารายงานของรฐับาล ใน

การรายงานตามกระบวนการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาอีกสองฉบับ

ในการประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศนั้น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือก

รับได้ก่อพันธกรณีระหว่างประเทศในฐานะท่ีเป็นสนธิ

สัญญาระหว่างประเทศโดยถือว่าสิทธิและเสรีภาพที่ได้

รับรองไว้ในอนุสัญญาเป็นมาตรฐานขั้นต�่าที่เด็กทุกคนพึง

มี และรัฐจะต้องด�าเนินการเคารพปกป้อง และท�าให้เกิด

ขึ้นจริงการจัดท�าตัวชี้วัดสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็กและพิธีสารเลือกรับ จึงเป็นการสร้างเครื่องมือในการ

ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิทธิเด็กของรัฐบาลตามที่

ประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ในการคุ้มครองเด็ก 

ตัวชี้วัดที่ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาขึ้นนี้ใช้กรอบ

การด�าเนินการที่ได้แนะน�าโดยส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นแนวทาง โดยการศึกษา

พันธกรณีระหว่างประเทศ สาระแห่งสิทธิในมิติต่าง ๆ  เพื่อ

ให้ตัวชี้วัดน้ันได้บ่งชี้ถึงพันธะหน้าที่ด้านต่าง ๆ  ของรัฐตัวชี้

วัดสิทธิเด็กที่พัฒนาขึ้นนี้ มิได้ประสงค์ที่จะสร้างเกณฑ์สิทธิ

เด็กที่เป็นอุดมคติของสิทธิมนุษยชน แต่ตั้งอยู่บนหลักการ

ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้

น�าไปสู่การยอมรับและใช้ได้จริง สิ่งที่ควรค�านึง ก็คือ ตัว 

ชีว้ดัสิทธเิดก็เป็นเพยีงเครือ่งมอืในการตรวจสอบการด�าเนนิ

งาน ของรัฐบาลเท่านั้น สิทธิเด็กจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และ

รัฐจะเคารพ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่

กับหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ

เพื่อให ้ได ้ประโยชน์จากตัวชี้วัดสิทธิเด็กตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับที่ผู ้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นในการติดตามตรวจสอบ ประเมินการท�างานของ

รัฐบาลให้ได้ผลเป็นจริงขึ้นตามที่บุคคลมีสิทธิดังท่ีรับรอง

ไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับนั้น 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อ กสม. และหน่วยงานของรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กสม. ควรจะออกแบบ ประเภท ลักษณะ ของ

ข้อมูลทีต้่องการ ทัง้ข้อมลูเชงิปรมิาณ และข้อมลูเชงิคณุภาพ 

รวมทัง้ก�าหนด “กระบวนการการรายงานข้อมลู (reporting  

procedure)”ตลอดจนระยะเวลาในการรายงาน เพื่อให้

หน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของข้อมลู หรอืหน่วยงานทีจ่ดัเกบ็ข้อมลู 

ส่งข้อมูลให้กับ กสม. ท้ังนี้ กสม. มีอ�านาจในการเรียกให้

หน่วยงานรัฐส่งข้อมูลให้กับ กสม. ตามกฎหมายอยู่แล้ว

2. กสม. ควรประสานงานและขอความร่วมมือ

กับส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ส.ช.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลาง

ทีท่�าการส�ารวจข้อมลูทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ใน

การก�าหนดลักษณะของข้อมูล หรือออกแบบความต้องการ

ประเภทของข้อมูล เพื่อให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติส�ารวจ

และจัดเก็บข้อมูล ท่ีใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เกณฑ์ตัว

ช้ีวัดทางด้านสิทธิเด็ก

3. กสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล

ควรเผยแพร่ตัวชี้วัดสิทธิเด็กให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อที่

จะเข้าใจองค์ประกอบและสาระแห่งสิทธิอันเป็นประโยชน์

ในการปกป้องสิทธิของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการ

ติดตามการด�าเนินงานของรัฐในด้านสิทธิเด็ก

4. กสม. ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้า

หน้าท่ีของ กสม. โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการ

ประเมินตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ี

ท่ีวินิจฉัยค�าร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิเด็ก

5. กสม. และหน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ   

เพื่อน�าตัวชี้วัดไปใช้ในการด�าเนินงานและควรมีการจัดท�า

คู่มือ (manual) หรือค�าแนะน�า (guideline) ในการน�าไป

ใช้ส�าหรับหน่วยงานระดับปฏิบัติการข้ึน

6. ในการน�าตัวช้ีวัดไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ

งานของหน่วยงานของรัฐ ควรมีการทดลองใช้ตัวชี้วัด

กับหน่วยงานย่อยข้ึน เป็นโครงการน�าร่อง และให้มีการ

ประเมินผลการใช้ตัวช้ีวัดข้ึนก่อนมีการใช้ระดับกระทรวง

7. ควรมกีารทบทวนตวัชีว้ดัสทิธเิดก็ตามอนสุญัญา

ว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับเป็นระยะๆ เช่น ทุกสี่

ปี โดยควรพัฒนาใช้บ่งช้ีถึงปทัสฐานด้านสิทธิเด็กที่สูงขึ้น

ตามล�าดับ (หรือยกระดับมาตรฐานสิทธิเด็กให้สูงขึ้นตาม

ล�าดับ) และพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ

แนวคิดของหวังหยางหมิงเป็นแนวคิดส�านักขงจื๊อกระแสหลักในสมัยราชวงศ์หมิงที่ส�าคัญไม่แพ้แนวคิดส�านัก

ขงจื๊อในสมัยราชวงศ์ซ่งอย่างสองพี่น้องตระกูลเฉิง จูซีและลู่จิ่วยวน บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาปรัชญาชีวิตในมุมมองของ

หวังหยางหมิง พ้ืนฐานทางแนวความคิดของหวังหยางหมิงนั้นเกิดจากการปฏิเสธแนวคิดส�านักหลักการแห่งสวรรค์ของ

จูซี ดังน้ัน บทความฉบับนี้จึงท�าการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดของนักคิดท้ังสองท่านเป็นหลักภายใต้ประเด็นเรื่องของ

เป้าหมายและวิธีการในปรัชญาชีวิตของมนุษย์ หลังจากนั้นจึงท�าการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษาปรัชญา

ชีวิตมนุษย์ในมุมมองของหวังหยางหมิงที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน บทความฉบับนี้พบว่า แม้แนวคิดของหวังหยางหมิง 

จะเป็นจุดสูงสุดในพัฒนาการทางปรัชญาจีน แต่แนวคิดของท่านก็มีปัญหาที่ส�าคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ หวังหยางหมิง 

ไม่ได้กล่าวว่าความรู้ดีเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จากปัญหาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่ส�าคัญต่อแวดวงการศึกษา

แนวคิดหวังหยางหมิงในภายหลัง ทั้งน้ี การท�าความเข้าใจในปรัชญาชีวิตมนุษย์จะช่วยให้เราเข้าใจในพื้นฐานและภาพ

รวมแนวคิดส�านักแห่งจิตของหวังหยางหมิง ตลอดจนพัฒนาการทางความคิดของแนวคิดส�านักขงจื๊อในสมัยราชวงศ์หมิง 

ได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: หวังหยางหมิง,ส�านักจิตนิยม,ปรัชญาชีวิตมนุษย์ 

Abstract

The views of the most notable Chinese Neo-Confucian philosopher, Wang Yangming during 

the Ming dynasty, along with the Cheng Brothers, Zhu xi, and Lu Jiuyuan from the Song dynasty, 

are regarded as the most conventional philosophies of Confucianism. This paper hereby focuses on 

the Philosophy of Life from the view of Wang Yangming. Essentially, the thinking of Wang Yangming 

instigated a rejection of the thought of the orthodox idealistic philosophy of the Cheng-Zhu School. 

Therefore the concentration of this paper will be the comparison of the similarities and differences 

of the goal of life, and the method of life of these two Neo-Confucian philosophers. The paper ana-

lyzed the value of life from the viewpoint of Wang Yangming for contemporary society. This paper 

found that the thoughts of Wang Yangming are the highest in the development in the Confucian his-

tory, but his thoughts had a problem. Wang Yangming did not allude to the source of innate knowing  
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บทน�ำ

หวังหยางหมิง（王阳明）หรือหวังโส่วเหริน 

(王守仁)ในวัยเด็กมีชื่อว่า อวิ๋น（云）ชื่อรองว่าป๋อ

อาน（伯安）เกดิในศกัราชเฉงิฮวา（成化）ปีที ่8 สมยั

พระเจ้าหมิงเส้ียนจง（明宪宗）ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 1472  

ถึงแก่กรรมในศักราชเจียจิ้ง（嘉靖）ปีที่7 สมัยพระเจ้าห

มงิซือ่จง（明世宗）ตรงกบั ค.ศ.1527 เป็นนกัคดิและนกั

ปรัชญาส�านักขงจือ๊สายจตินยิมผูย้ิง่ใหญ่ในสมยัราชวงศ์หมงิ  

ซ่ึงเกิดในครอบครัวตระกูลขุนนางบัณฑิต เนื่องจากเคย

บรรยายความรู ้ที่ถ�้าหยางหมิง（阳明）จึงมีฉายาว่า 

หยางหมิงจื่อ（阳明子）ผู้คนส่วนใหญ่ขนานนามท่าน

ว่า อาจารย์หยางหมิง（阳明先生）

ในแง่ชีวประวัติของหวังหยางหมิง ท่านสอบติด

บัณฑิตระดับจิ้นซื่อในวัย 28 ปี โดยเริ่มแรกได้รับการ

บรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงโยธาธิการ ต่อมาได้เลื่อน

ต�าแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ากระทรวงยุติธรรม หัวหน้าแผนก

คัดเลือกบุคคลของกระทรวงกลาโหม และด�ารงต�าแหน่ง

ข้าราชการฝ่ายบู๊ตามล�าดับ ภายหลังหวังหยางหมิงมีความ

ขดัแย้งกบัขนัทหีลวิจ่ิน（刘瑾）จนถกูใส่ร้ายว่าสมคบร่วม

กันทจุริต มโีทษถงึขัน้เนรเทศให้ไปอยูเ่มอืงหลงฉ่าง(龙场) 

มณฑลกุ้ยโจว（贵州）แต่ในระหว่างทางหลิวจ่ินได้ส่ง

คนตามมาฆ่า แต่หวังหยางหมิงกลับหนีรอดไปได้อย่าง

หวุดหวิด ในช่วงเนรเทศหวังหยางหมิงได้รับต�าแหน่งให้

เป็นเจ้าหน้าที่ส่งข่าวสาร ต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นนายอ�าเภอ

ประจ�าเมืองหลูหลิง（庐陵）หลังจากที่ขันทีหลิวจิ่นและ

พรรคพวกถูกก�าจัด หวังหยางหมิงได้ถูกเรียกตัวให้ไปรับ

ราชการที่เมืองหลวงอีกครั้ง โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นก

รมสืบสวนฝ่ายขวา ต่อมาได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้

ตรวจการประจ�ามณฑลเจียงซี（江西）ในขณะเดียวกัน

nor did he reveal that the innate knowing in everyone is not always complete. Hence, this problem 

has therefore become the important topic in Wang Studies. Learning the philosophy of life lets us 

realize the basic overview of the philosophy of Wang Yangming, and allows us to witness the com-

prehensive and profound development of Ming Neo-Confucian.

Keywords: Wang Yangming, School of Mind, Philosophy of Life

ก็ได้น�าทัพไปปราบโจรผู้ร้าย ตลอดจนปราบกบฎจูเฉินเหา 

(朱宸濠）จนพ่ายแพ้อย่างราบคาบอกีด้วย นอกจากจะมี

คุณูปการในการน�าทัพไปปราบโจรกบฎแล้ว หวังหยางหมิง 

ยงัเปิดส�านกับรรยายความรูป้ี้จีซ๋าน (辟稽山书院)ท่ีเมอืง

เซ่าซิง（绍兴）อกีด้วย แต่เนือ่งจากจ�านวนลกูศษิย์เพิม่ขึน้

เป็นจ�านวนมาก ท�าให้หวังหยางหมิงต้องก่อตั้งสถาบันการ

ศกึษาเพิม่อกีแห่งหนึง่ชือ่ว่า ส�านกับรรยายความรูห้ยางหมงิ 

(阳明书院)อีก 5 ปีต่อมา ในปี ค.ศ. 1527 ก็ได้รับการ

รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นข้าหลวงประจ�ามณฑล

กวางตุ้งและกวางสีควบคู่กับต�าแหน่งผู้ตรวจการ จนถึง

ช่วงบั้นปลายชีวิต หวังหยางหมิงยังคงได้รับการแต่งตั้ง

จากพระเจ้าหมิงซ่ือจงให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นมุขมนตรีฝ่าย

บริหาร กระทรวงกลาโหม และผู้ตรวจการแผ่นดินฝ่ายซ้าย

จนถึงคราวอนิจกรรม จะเห็นได้ว่า หวังหยางหมิงไม่ได้เป็น

เพียงแค่นักคิดและนักปรัชญาส�านักขงจื๊อผู้ยิ่งใหญ่เท่าน้ัน 

อีกทั้งยังเป็นขุนนางบุ๋นที่เชี่ยวชาญเรื่องบู๊ที่หาตัวได้ยากใน

ประวัติศาสตร์จีนอีกด้วย จึงไม่แปลกใจว่าท�าไมอนุชนคน

รุ่นหลังถึงได้ยกย่องท่านว่าเป็นอริยปราชญ์ต่อจากขงจื๊อ 

ในฐานะที่หวังหยางหมิงเป็นนักคิดส�านักขงจ๊ือ

สายจิตนิยม ท่านมองว่าจิตเป็นนายของทุกสรรพสิ่ง  

เป็นหลักการแห่งสวรรค์ นอกจากจิตย่อมปราศจากหลัก

การแห่งสวรรค์ นอกจากจิตก็ย่อมปราศจากสรรพสิ่งที่

ถูกปรุงแต่งใด ๆ เอกภาพแห่งการรับรู ้และการกระท�า 

(知行合一)เป็นการสอนให้มนุษย์รู้จักลงมือปฏิบัติจริง 

การนั่งวิปัสสนา（静坐）เป็นการตัดขาดการยั่วยวน

ของกิเลสและความปรารถนาท่ีไม่ดี ส่วนการแจ่มแจ้ง

ในจิตภาพ（致良知）เป็นวิธีการขัดเกลาจิตใจเพื่อไม่

ให้กิเลสและความปรารถนาที่ไม่ดีเข้ามาบดบัง ทั้งนี้ก็ม ี
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จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินและ

ทุกสรรพสิ่ง

หลังจากที่หวังหยางหมิงถึงแก่กรรมได้ไม่นาน 

แนวคิดของท่านก็ได้รับการสืบทอดและได้รับการพัฒนา

โดยบรรดาสานุศิษย์จนกลายเป็นแนวคิดกระแสส�าคัญ

ตั้งแต่ในช่วงกลางราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาและได้มีอิทธิพล

ต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น เกาหลีและหมู่เกาะริวกิวอย่างกว้าง

ขวางและลึกซึ้ง โดยที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแนวคิด

ของหวงัหยางหมงิเองกม็คีวามหมายครอบคลมุไปถงึปรชัญา

ชีวิตมนุษย์ด้วย

ปรัชญาชีวิตมนุษย์ หมายถึง การศึกษามุมมอง

และทัศนคติทุกสิ่งอย่างของความเป็นมนุษย์อย่างเป็น

ระบบ เนื่องจากพื้นฐานทางปรัชญาจีนเป็นการมุ่งเน้น

ไปทีช่วิีตปัจจุบนัของมนษุย์มากกว่าเรือ่งของชวีติในโลก

หน้า ดังที่ขงจื๊อเคยกล่าวในคัมภีร์หลุนอี่ว์《论语》ว่า 

“หากไม่รู ้เมื่อเกิด ไยจะทราบเมื่อตอนตาย”（未知

生，焉知死？）โดยทั่วไปแล้ว ปรัชญาชีวิตมนุษย์

จะต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญด้วยกัน 3 ส่วน ส่วนที่ 

1 จะเป็นการศึกษาเป้าหมายในชีวิตมนุษย์ เป็นการ

ศึกษาว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ใน

ปรัชญาจีนสอนให้มนุษย์มุ่งฝึกฝนและพัฒนาตนเพื่อ

บรรลเุป็นอรยิปราชญ์ ซึง่ในภาษาจนีเรยีกว่า “เซิง่ เหรนิ” 

(圣人) ส่วนที่ 2 เป็นศึกษาว่าด้วยวิธีการในปรัชญา

ชวีติมนษุย์ เป็นการศกึษาว่าด้วยมนษุย์จะต้องประพฤติ

ตนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป็นอริยปราชญ์ ซึ่งนักคิด นัก

ปรัชญาจีนแต่ละท่านก็ได้เสนอวิธีการพัฒนาตนตาม

ปรัชญาชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ส่วนที่ 3 เป็นศึกษาว่า

ด้วยคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ในบทความฉบับนี้ต้องการ

เสนอว่าถ้ามนุษย์ประพฤติตนตามแนวคิดของหวัง

หยางหมิง ชีวิตของตนจะมีคุณค่าอย่างไร สังคมจะมี

คุณค่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้ องค์ประกอบของปรัชญา

ชีวิตมนุษย์ทั้ง 3 ส่วนนี้จึงมีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถ

แยกออกจากกันได้ กล่าวคือ เป้าหมายในชีวิตมนุษย์

ถือเป็นหัวใจส�าคัญของปรัชญาชีวิต เป็นบรรทัดฐาน

และตัวก�าหนดวิธีการและคุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

ปรชัญาชวีติ ในขณะเดียวกนัวธีิการและคุณค่าความเป็น

มนุษย์ในปรัชญาชีวิตก็มีอิทธิพลที่ส�าคัญต่อเป้าหมาย 

ในชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การท�าความเข้าใจในปรัชญา

ชีวิตจะช่วยให้เราสามารถท�าความเข้าใจในพื้นฐานและ

ภาพรวมแนวคดิส�านกัแห่งจติของหวงัหยางหมงิได้อย่าง

ครอบคลุม อีกท้ังยังช่วยให้เราเข้าใจในพัฒนาการทาง

ความคิดของแนวคิดส�านักขงจื๊อในสมัยราชวงศ์หมิงได้

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เป้ำหมำยของชีวติมนษุย์ในมมุมองของหวงัหยำงหมงิ
 จิตไม่ได้เป็นเพียงแค่นายแห่งกาย อีกทั้งยังเป็น

ความรู้ดีอีกด้วย ค�าว่า “ความรู้ดี” นี้ในภาษาจีนเรียกว่า 

“เหลียงจือ”（良知）อันค�าว่าความรู้ดีนี้ไม่ได้เป็นค�าท่ี

หวงัหยางหมงิคดิขึน้มาเอง หากเป็นค�าทีป่รากฏอยูใ่นคัมภร์ี

เม่งจื๊อ《孟子》 ที่นิยามไว้ว่า “มิต้องครุ่นคิดพิจารณาก็มี

ได้” （所不虑而知者，其良知也。) (Yang Bojun, 

1988, p. 307) ดงัเช่นเมือ่ได้เหน็เดก็ทารกตกลงไปในบ่อน�า้ 

ภายในจิตใจก็เกิดความอาทรสงสาร ความรู้ดีในท่ีนี้จึงถือ

เป็นมาตรฐานความดีงามอันสูงส่งที่สามารถแยกแยะผิด

ชอบชั่วดี ในขณะเดียวกันก็เป็นการรับรู้ที่มีมาตั้งแต่ก�าเนิด  

โดยมลีกัษณะส�าคญั 3 ประการ ดงัต่อไปนี ้(1) เป็นความรู้เดมิ

แท้ของมนุษย์และเป็นภาวะการด�ารงอยู่ของจิต (2) เป็นบ่อ 

เกิดของศีลธรรมท่ีมีอยู่ในตัวของมนุษย์ (3) เป็นภาวะการมี

อยูข่องเมตตาธรรม（仁） จารตี（礼） มโนธรรม (义) 

และปัญญา（智）จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีว่าด้วยความรู้ดีของ

หวังหยางหมิงมีพัฒนาการมาจากแนวคิดของเมิ่งจื่อตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติ โดยหวังหยางหมิงได้อธิบายความรู้ดีไว้

ว่า “เมื่อเห็นบิดาก็สามารถรับรู้ถึงความกตัญญูได้เองโดย

ธรรมชาติ หากเห็นพี่ชายก็สามารถรับรู้ได้เองโดยธรรมชาติ 

เมือ่เหน็ทารกตกลงไปในบ่อน�า้ กส็ามารถรบัรูถึ้งความอาทร

สงสารโดยธรรมชาติ” （见父自然知孝,见兄自然

知弟,见孺子入井自然知恻隐）(Wang Shouren, 

2010, p.7) ในเมือ่จติเป็นสิง่ทีส่วรรค์สรรค์สร้างและเป็นจดุ

เริ่มต้นของการเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ การอธิบายความ

หมายของความรู้ดีในมุมมองหวังหยางหมิงก็จะต้องมีความ

หมายเดียวกับหลักการแห่งสวรรค์ ในภาษาจีนเรียกว่า 

“หลี่”（理）หรือ “เทียนหลี่”（天理）ซึ่งก็สอดคล้อง

กับทฤษฎีแนวคิดจิตคือหลักการแห่งสวรรค์ (心即理) 

ท่ีหวังหยางหมิงเคยเสนอไว้ ด้วยเหตุนี้ หวังหยางหมิงจึงได้

เสนอให้ความรู้ดีเป็นพื้นฐานทางความคิดและได้เน้นย�้าว่า

มนษุย์ทกุคนต้องหมัน่ฝึกฝนและขดัเกลาความรูด้ขีองตนให้
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บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ เน่ืองจากความรู้ดีเป็นเมล็ดพันธุ์

แห่งการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ 

 “อริยปราชญ์” เป็นมโนทัศน์ว่าด้วยบุคคลใน

อุดมคติของแนวคิดส�านักขงจื๊อ และเป็นเป้าหมายขั้น 

สูงสุดในปรัชญาชีวิตของหวังหยางหมิง มโนทัศน์ว่าด้วย 

อริ ยปราชญ ์ของหวั งหยางหมิ งยั งคงสืบทอดเป ็น

แนวคิดมนุษย์สามารถบรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้เหมือน

กันทุกคนตามธรรมเนียมแนวคิดของส�านักขงจื๊อทั่วไป  

นั่นหมายความว่า หวังหยางหมิงยอมรับในทฤษฎีว่าด้วย

แก่นแท้ของมนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่ดีงามเหมือนกับ

พระเจ้าเหยา-ซุ่นของเม่งจื๊อ ค�าถามต่อมาคือ อริยปราชญ์ 

คือบุคคลประเภทใด จากการนิยามค�าพูดของจูซี 

ที่ปรากฏอยู ่ในคติพจน์จูจ่ือ《朱子语类》ท�าให้เรา

สามารถสรุปความหมายของค�าว่าอรยิปราชญ์ได้ 4 ประการ

หลัก ดังน้ี (1) เป็นบุคคลผู้เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและ

ความสามารถ (2) เป็นบคุคลผูเ้ป็นหนึง่เดียวกบั “เต๋า”(道) 

(3) เป็นบคุคลทีม่จีติวญิญาณและความประพฤตเิป็นไปตาม

ครรลองของหลักการแห่งสวรรค์ (4) เป็นบุคคลผู้ทุ่มเททั้ง

แรงกายแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นอุดมคติขั้นสูงสุด 

เมื่อบรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้ก็ย่อมสามารถปกครองไพร่ฟ้า 

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนได้ 

 จากความหมายทั้ง 4 ประการที่จูซีได้นิยามมานี้ 

สามารถสรุปได้ว่า อริยปราชญ์คือบุคคลที่มีความสมบูรณ์

แบบและบรรลุความหน่ึงเดียวกับสวรรค์（天人合一)

แม้การบรรลุเป็นอริยปราชญ์จะเป็นสิ่งที่ยาก แต่ใช่ว่าจะ

ไม่สามารถบรรลุได้ ขอเพียงหมั่นร�่าเรียนและฝึกฝนเพื่อ

ตระหนกัถงึหลกัการแห่งสวรรค์ทีม่อียูภ่ายในจติใจ เมือ่เป็น 

เช่นนี้ มนุษย์ทุกคนก็สามารถบรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้  

ซ่ึงแตกต่างไปจากมโนทัศน์ว่าด้วยอริยปราชญ์ในมุมมอง

ของจูซีที่สอนให้มนุษย์หมั่นแสวงหาหลักการแห่งสวรรค์ที่

มีอยู่ในทุกสรรพส่ิง เกิดพันธะกับสรรพสิ่งภายนอก ซ่ึงส่ง 

ผลให้จิตของมนุษย์ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับหลักการแห่งสวรรค์ 

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดอริยปราชญ์ของหวังหยางหมิงจึงมีสาระ

ส�าคัญอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก มนุษย์สามารถ

บรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้อย่างไร ประการที่สอง ในเมื่อ

บรรลุเป็นอริยปราชญ์แล้ว มนุษย์จะรักษาความเป็นอริย

ปราชญ์อย่างไรต่อไป 

 เพื่อให้เข้าใจวิธีการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ได้อย่าง

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หวังหยางหมิงจึงได้เปรียบเทียบ

บรรดาอริยปราชญ์ด้วยทองค�า ซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นถึงความ

สามารถของอริยปราชญ์ โดยที่หวังหยางหมิงได้กล่าวไว้ว่า 

 “อันความสามารถของอริยปราชญ์นั้น มีเล็กใหญ่

ไม่เหมอืนกนั เปรยีบกบัการแบ่งทองค�าทีม่หีนกัเบา เหยาซุน่ 

ประดุจหมื่นหน่วย เหวินหวังและขงจื๊อเก้าพันหน่วย อี่ว์ 

ทัง หวู่หวังเจ็ดแปดพันหน่วย ป๋ออี๋สี่ห้าพันหน่วย แม้ความ

สามารถจะต่างกัน แต่ความบริสุทธิ์ดุจสวรรค์นั้นเหมือน

กัน ย่อมเรียกว่าอริยปราชญ์ท้ังสิ้น ประดุจดังการแบ่ง

หน่วยแม้ไม่เหมือนกัน แต่สีกลับเหมือนกัน ย่อมเรียกว่า

เป็นทองค�าได้เหมือนกัน ไม่ว่าหน่วยของทองค�าจะห้าพัน

หน่วยหรือหมื่นหน่วย สีของมันก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอี

อิ่นตลอดจนเหยาถึงขงจื๊อ ก็ล้วนมีจิตท่ีบริสุทธิ์เหมือนกัน 

อันทองค�านั้น ส�าคัญอยู่ท่ีสี ไม่ใช่ปริมาณ อันอริยปราชญ์

นั้น ส�าคัญท่ีจิตท่ีบริสุทธิ์ดุจสวรรค์ ไม่ใช่ความสามารถ” 

 （然圣人之才力，亦有大小不同，犹金

之分两有轻重。尧、舜犹万镒，文王、孔子犹

九千镒，禹、汤、武王犹七八千镒，伯夷犹四

五千镒。才力不同，而纯乎天理则同，皆可谓

之圣人。犹分两虽不同，而足色则同，皆可谓

之精金。以五千镒者而入于万镒之中，其足色

同也。以夷尹而厕之尧、孔之间，其纯乎天理

同也。盖所以为精金者，在足色而不在分两；

所以为圣者，在纯乎天而不在才力也。）(Wang  

Shouren, 2010, p. 30) 

 จากค�าพูดท่ีหวังหยางหมิงกล่าวมานี้ เป็นการใช้

ความบริสุทธิ์ของทองค�ามาเปรียบเทียบกับอริยปราชญ์ 

มิใช่ปริมาณการแบ่งทองค�า แม้อริยปราชญ์จะมีความ

สามารถที่ไม่เหมือนกัน เปรียบเหมือนกับปริมาณทองค�า 

แต่คุณธรรมของอริยปราชญ์นั้นไม่มีความแตกต่าง ประดุจ

ดังสีของทองค�า ดังนั้น หวังหยางหมิงจึงให้ความส�าคัญไป

ท่ีคุณธรรมมากกว่าความสามารถ อีกท้ังยังมองว่าคุณธรรม

ยังเป็นเครื่องมือก�าหนดมาตรฐานของการบรรลุเป ็น  

อริยปราชญ์อีกด้วย เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ดีเหมือนกัน

ทุกคน จึงต้องขวนขวายท่ีจะพัฒนาตน ดังนั้น ความรู้ดีจึง

เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนล้วน

มีทั้งอิสระและความเท่าเทียมกัน ไม่ว่ามั่งมีหรือยากจน 

หรือมีฐานะทางสังคมอย่างไรไม่ส�าคัญ สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ

การพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายข้ันสูงสุด

 เมื่อบรรลุเป็นอริยปราชญ์แล้ว อริยปราชญ์ใน 
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มุมมองของหวังหยางหมิงจะมีลักษณะเป็นเช่นไร ในคัมภีร์ 

ฉวนสีลู่ได้กล่าวไว้ว่า

 “ไม่มีสิ่งใดที่อริยปราชญ์ไม่ทราบ เพียงแค่ทราบ

ในหลักแห่งสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดที่อริยปราชญ์ไม่สามารถ  

เพียงแค่ประพฤติตามหลักแห่งสวรรค์ อริยปราชญ์เข้าใจใน

ภาวะ จึงทราบว่าทุกสรรพสิ่งมีเพียงหลักแห่งสวรรค์ด�ารง

อยู่ จึงมุ่งแสวงหาหลักแห่งสวรรค์ มิใช่หลังจากกระจ่างใน

ภาวะ แต่สรรพสิ่งใต้หล้าที่ล้วนกระจ่างเข้าใจ จึงสามารถ

ท�าได้ สรรพสิ่งในใต้หล้า ดังเช่นนามวัตถุระดับจ�านวน  

พืชพรรณสิงสาราสัตว์ ไม่อาจเหนือความกลัดกลุ ้มได้  

เมื่ออริยปราชญ์กระจ่างในภาวะ ย่อมไม่มีสิ่งใดที่ตนไม่

ทราบ แต่บ้างก็มิจ�าเป็นทราบ อริยปราชญ์มิจ�าเป็นต้อง

แสวงหาความรู ้ เพราะที่เป็นอยู ่มิใช่ความรู ้ดอกหรือ  

อริยปราชญ์จึงสามารถท�านายทายทักได้ ดังเช่นขงจื๊อเข้า

ศาล มีการซักถามทุกเรื่อง เมธีเมื่อครั้นโบราณกาล “แม้รู้ก็

ซักถาม เคารพส�ารวมอย่างที่สุด” ค�าพูดนี้อาจไม่ทะลุโปร่ง 

อริยปราชญ์มิจ�าเป็นต้องทราบในจารีตดนตรีนามวัตถุ แต่

ต้องทราบในหลักแห่งสวรรค์ จะจะปรากฏหลักเกณฑ์ต่างๆ

มากมาย ไม่เพียงแค่ถามก็เป็นหลักแห่งสวรรค์” 

 ( 圣人无所不知，只是知个天理；无所

不能，只是能个天理。圣人本体明白，故事事

知个天理所在，便去尽个天理。不是本体明后，

却于天下事物都便知得，便做得来也。天下事

物，如名物度数、草木鸟兽之类，不胜其烦。圣

人须是本体明了，亦何缘能尽知得。但不必知

得，圣人自不消求知，其所当知的，圣人自能

问卜。如子入太庙，每事问之类。先儒谓‘虽 

知亦问，敬谨之至’。此说不可通。圣人于礼乐 

名物，不必尽知。然他知得一个天理，便自有

许多节文度数出来。不只能问，亦即是天理节

文文所。）(Wang Shouren, 2010, p. 106) 

 จะเห็นได้ชัดว่า อริยปราชญ์ในแนวคิดของหวัง

หยางหมิงนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษที่เกิดมาแล้วรู้แจ้ง บางทีก็ไม่ได้

รู้ไปหมดเสียทุกเรื่อง หากไม่ทราบก็ซักถาม ขอเพียงรู้ใน

หลักแห่งสวรรค์ก็ย่อมมีกฎวิถีต่าง ๆ มากมาย และหวัง

หยางหมิงได้ให้ความส�าคัญไปที่การขัดเกลาทางศีลธรรม

เป็นหลกั เน่ืองจากความสามารถของอรยิปราชญ์มข้ีอจ�ากดั 

ซึง่กส็อดคล้องกบัการยกตวัอย่างอรยิมนษุย์ผ่านการเปรยีบ

เทียบด้วยทองค�า

จากการที่หวังหยางหมิงได้ทุ่มเทแสวงหาหนทางที่จะบรรลุ

เป็นอริยปราชญ์มาตลอดทั้งชีวิต แนวคิดว่าด้วย “จิตคือ

หลักการ” ท่ีหวังหยางหมิงได้เสนอมานั้น ก็ถือเป็นทฤษฎี

ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนวคิด “วิถีแห่งอริยปราชญ์  

แค่แก่นแท้ของตนกเ็พยีงพอ มแิสวงหาภายนอกจอมปลอม” 

( 圣人之道，吾性自足，不假外求 ) (Huang 

Zongxi, 2008, p. 180) โดยที่แนวคิดนี้เป็นการยึดถือ

ความรูด้เีป็นมาตรฐานในการบรรลเุป็นอรยิปราชญ์ เป็นการ

กระตุน้ให้มนษุย์หมัน่รูจ้กัตระหนกัถงึศลีธรรมทีม่อียูใ่นจติใจ

ของตน เมื่อผ่านการทบทวนดีแล้ว จิตใจก็ย่อมกระจ่างราว

กระจกใส มีความสุขไร้ทุกข์กังวล เป็นการชี้ให้เห็นถึงสภาพ

จิตใจของอริยปราชญ์นั้นประดุจดังสวรรค์ ไม่ว่ากิเลสจาก

ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของ

อริยปราชญ์ได้

วิธีกำรทำงปรัชญำชีวิตในมุมมองของหวังหยำงหมิง
 ในปรัชญาชีวิตมนุษย์นั้น มนุษย์ไม่สามารถบรรลุ

เป็นอริยปราชญ์ได้หากไม่ผ่านการลงมือปฏิบัติ จากการ

ค้นคว้าหนงัสอืและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง ผูเ้ขยีนพบว่า บรรดา

นักวิชาการเรื่องของศาสตร์แห่งหวังหยางหมิง（王学) 

ได้สรุปวิธีการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ของหวังหยางหมิงค่อน

ข้างกระจดักระจาย จนยากท่ีจะช้ีชัดว่าวธิกีารบรรลเุป็นอรยิ

ปราชญ์ของหวังหยางหมิงมีกี่ประการ มีอะไรบ้าง แต่มีลูก

ศิษย์ของหวังหยางหมิงท่านหนึ่งนามว่า เฉียนเต๋อหง（钱

德洪）ได้สรุปวิธีการบรรลุเป็นอริยปราชญ์ของหวังหยาง

หมิงไว้ในหนังสือเค่อเหวินลู่ซ่ีว์เจี๋ย《刻文录叙节》ว่า 

 “ครัน้พ�านกัอยูกุ่ย้หยาง ล�าดบัแรกถกแนวคดิเร่ือง  

“เอกภาพแห่งการรับรู้กับการกระท�า”กับผู้เรียน หลังจาก 

อยู่ฉูหยาง มักสอนเรื่องการนั่งวิปัสสนาแก่ผู้เรียนอยู่หลาย

ครั้ง นับตั้งแต่อาศัยเจียงโย่ว เริ่มเอ่ยเฉพาะ “จื้อเหลียงจือ” 

(การแจ่มแจ้งในจิตภาพ) เพียงสามค�า ช้ีให้เห็นถึงภาวะมา

โดยตลอด ท�าให้ผู้เรียนได้สดับค�ากล่าวย่อมรู้แจ้ง เป็นการ

สอนและความเปลี่ยนแปรสามประการ” 

 (居贵阳时，首与学者为“知行合一”之

说；自滁阳后，多教学者静坐；江右以来，始

单提“致良知”三字，直指本体，令学者言下

有悟：是教亦三变也。) (Wang Shouren, 1992, 

p. 16)
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 จากข้อสรุปที่เฉียนเต๋อหงบันทึกไว้ข้างต้น วิธีการ 

บรรลุเป ้าหมายเป ็นอริยปราชญ์ในปรัชญาชีวิตของ 

หวังหยางหมิงมีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 

เอกภาพแห่งการรับรู้และการกระท�า ประการที่ 2 การนั่ง

วิปัสสนา ประการที่ 3 การแจ่มแจ้งในจิตภาพ และวิธีการ

บรรลุเป็นอริยปราชญ์ทั้ง 3 ประการนี้ก็ล้วนชี้ให้เห็นถึงการ

ตกผลกึทางความคดิและประสบการณ์การอบรมสัง่สอนของ 

หวังหยางหมิงในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า 

“สามแปรแห่งหลักการสอน”（教之三变）

 1. เอกภาพแห่งการรับรู้และการกระท�า เป็นวิธี

การขดัเกลาทางศลีธรรมขัน้พืน้ฐานทีส่�าคัญของปรชัญาชีวติ

ในมุมหวังหยางหมิง เมื่อครั้งพ�านักอยู่ที่เมืองกุ้ยหยางเมื่อ

อายุ 38 ปี โดยเนื้อหาของเอกภาพแห่งการรับรู้และการ 

กระท�าเป็นอดุมคตว่ิาด้วยการการรบัรูแ้ละการลงมอืปฏบิตัิ

ในเชิงศีลธรรม ซึ่งวิธีการในปรัชญาชีวิตมนุษย์ประการนี้ได้

มีคุณค่าและคุณูปการที่ส�าคัญต่อพัฒนาการทางปรัชญาจีน

อย่างมากมายมหาศาล 

 มโนทัศนว่์าดว้ยการรับรูเ้ป็นหนึ่งเดียวกบัการกระ

ท�าน้ีมีที่มามาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุที่ 1 เกิดจาก

การต่อต้านแนวคิดว่าด้วย “การรับรู้มาก่อนการกระท�า

ตามหลัง”（知先行后） ของจูซี สาเหตุที่ 2 เกิดจาก

การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่ผู้คนในสังคมรับรู้แต่ไม่ลงมือ

ปฏิบัติ（知而不行）( Ren Jiyu, 2003, p.315-317) 

การแยกการรับรู้ออกจากการกระท�าเป็นปัญหาพื้นฐาน

ท่ีท�าให้จิตแยกออกจากหลักการแห่งสวรรค์ จนส่งผลให้

มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของความรู้ดีได้ ดังที่หวัง

หยางหมงิได้วพิากษ์วจิารณ์ปัญหาของการรบัรูแ้ละการกระ

ท�ากับส่ีว์อ้าย ซึ่งในคัมภีร์ฉวนสีลู่ได้บันทึกไว้ว่า “ปัจจุบัน

ผู้คนกลับแบ่งการรับรู้และการกระท�าออกจากกันแล้วไป

ปฏิบัติ โดยเข้าใจว่ารับรู้ก่อนแล้วจึงค่อยปฏิบัติ ด้วยเหตุ

นี้ ข้าพเจ้าจึงไปบรรยายถกเถียงกันเพื่อให้เกิดความรู้เสีย

ก่อน รอให้การรับรู้เป็นจริง แล้วค่อยลงมือปฏิบัติ ดังนั้น

หากไม่ลงมือกระท�าตลอดชีวิต ก็ย่อมไม่รู้ตลอดชีวิต”（“

今人却就将知行分作两件事情去做，以为必先

知了，然后能行，我如今且去讲习讨论做知的

功夫，待知得真了，方去做行的功夫。故遂

终身不行，亦遂终身不知。）(Wang, Shouren, 

2010, p.5) ดังนั้นทฤษฎี “จิตคือหลักการแห่งสวรรค์”  

จึงเป็นหลักแนวคิดที่เกิดมาจากการแก้ปัญหาจิตแยกออก

จากหลักการแห่งสวรรค์ โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการรับรู้และ

การกระท�าของมนุษย์ ค�าถามต่อมา คือ ความสัมพันธ์

ของการรับรู้และการกระท�าในมุมมองของหวังหยางหมิง

เป็นเช่นไร ในคัมภีร์ฉวนสีลู่ได้กล่าวไว้ว่า “การรับรู้เป็น

แนวคิดของการกระท�า การกระท�าเป็นคุณสมบัติของการ

รับรู้ การรับรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระท�า การกระท�า

เป็นผลมาจากการรับรู้ หากเข้าใจหลักแห่งการรับรู้และ

การกระท�า ก็ย่อมทราบได้ว่าได้ว่าการรับรู้ย่อมมีการกระ

ท�าอยู่ในนั้น หากกล่าวถึงการกระท�า การรับรู้ก็ย่อมอยู่ใน

นั้น”（知是行的主意，行是知的功夫。知是行

之始，行是知之成。若会得时，只说一个知，

已自有行在；只说一个行，已自有知在。） 

(Wang Shouren, 2010, p.5) 

 ไม่เพียงเท่านี้ หวังหยางหมิงยังยกตัวอย่างจาก

ค�ากล่าวที่ว่า “ประดุจความรักที่มีต่อวัตถุสีสันสวยงาม

(如好好色) และ “ประดจุความเกลยีดทีม่ต่ีอวตัถรุปูโฉม 

อันอัปลักษณ์” (如恶恶臭) ในคัมภีร ์มหาศาสตร ์

《大学》 พร้อมท้ังอธิบายเสริมไว้ว่า 

 “เมื่อเห็นสีสันสวยงามถือเป็นการรับรู้ รักในสีสัน

อันสวยงามถือเป็นการกระท�า เพียงเห็นสีสันอันงดงาม

ก็ถือเป็นการกระท�า ยามที่เห็นสีสันอันสวยงามแล้วชอบ

ทันที มิใช่หลังจากท่ีเห็นแล้วจึงจะชอบ เมื่อได้สัมผัสกลิ่น

เน่าเหม็นถือว่าเป็นการรับรู้ การเกลียดกลิ่นเน่าเหม็นถือ

เป็นการกระท�า เพียงแค่ยามที่ได้สัมผัสกลิ่นเน่าเหม็นก็

เกลียด มิใช่หลังจากที่เห็นแล้วจึงจะเกลียด ประดุจผู้ที่

หายใจไม่สะดวกแม้จะมองเห็นกลิ่นที่เหม็นเน่าอยู่เบื้อง

หน้า ในจมูกมิเคยสัมผัสกลิ่นข้างใน จึงไม่สามารถสัมผัส

ถึงกลิ่นเน่าเหม็น และไม่เคยรับรู้ถึงกลิ่นเน่าเหม็นเลย หรือ

กล่าวว่า หากผู้ใดรู้จักความกตัญญูและภราดรภาพ ผู้นั้น

ก็ย่อมส�าแดงในความกตัญญูกตเวที เช่นนี้ก็ย่อมทราบใน

ความกตัญญูและภราดรภาพ ไม่ใช่เขารู้ในค�าพูดของความ

กตัญญูและภราดรภาพ จึงจะสามารถรับรู้ในความกตัญญู

และภราดรภาพ หรือจะเป็นการรู้ในความเจ็บปวด ตัวเขา

เองจะต้องเจ็บปวด จึงจะทราบถึงความเจ็บปวด รู้ว่าหนาว 

ตนจะต้องรู้สึกถึงความหนาว การรู้ว่าหิว ท้องของตนจะ

ต้องเกิดความหิว การรับรู้จะแยกออกจากการกระท�าได้

อย่างไร นี่คือความหมายเดิมของการรับรู้และการกระท�า 

ซ่ึงไม่เคยถูกกิเลสความเห็นแก่ตัวเข้ามาครอบง�า ”
 (“见好色属知，好好色属行。只见那
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好色属行。只见那好色时已自好了，不是见了
后又立个心去好。闻恶臭属知，恶恶臭属行。 
只闻那恶臭时已自恶了，不是闻了后别立个心
去恶。如鼻塞人虽见恶臭在前，鼻中不曾闻得，
便亦不甚恶。亦只是不曾知臭。就如称某人知
孝，某人知弟。必是其人已曾行孝行弟，方可
称他知孝知弟。不成只是晓得说些孝弟的话，
便可称为知孝弟。又如知痛，必已自痛了， 
方知痛。知寒，必已自寒了。知饥，必已自
饥了。知行如何分得开？此便是知行的本体， 
不曾有私意隔断的。）(Wan Shouren, 2010, p. 4)   

 มโนทศัน์ว่าด้วยการรบัรูแ้ละการกระท�าในมมุมอง

ของหวังหยางหมงิมลีกัษณะเป็นอดุมคติและไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้ด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องของล�าดับก่อนหลังของ

เวลา เพราะความสัมพันธ์ว่าด้วยการรับรู้เป็นขอบเขตทาง

ปรัชญาของความรู้ดีและเป็นจุดเริ่มต้นของการพฤติกรรม

ทั้งหลาย ในขณะเดียวกันการกระท�าถือเป็นขอบเขตทาง

ปรัชญาของหลักปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ การกระท�าเกิดจาก

กระบวนการท�างานของการรบัรู ้ส่วนการรบัรูก้เ็ป็นเครือ่งชี้ 

น�าและผลลัพธ์ของการกระท�า 

 แท้ที่จริงนั้น มโนทัศน์ว่าด้วยเอกภาพแห่งการ

รับรู ้และการกระท�าที่หวังหยางหมิงเสนอมามีความลึก

ซึ้งยิ่งกว่าการพิจารณาตามอักษร ซึ่งค�าว่าเอกภาพหรือ

ความเป็นหน่ึงเดียวกันที่หวังหยางหมิงเสนอมานั้นไม่ได้

หมายความว่ามโนทัศน์การรับรู้และการกระท�ามีลักษณะ

เป็นเนื้อแท้เดียวกันโดยสิ้นเชิง เราจึงกล่าวได้ว่าการรับรู้

และการกระท�ามีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมซึ่งกันและกัน 

จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะถ้ามนุษย์สูญเสีย

ภาวะของการรับรู้และการกระท�าไปเมื่อใด กิเลสก็จะเข้า

มาบดบังและครอบง�าศีลธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจ จนส่ง

ผลให้มนุษย์ไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ อย่างไร

ก็ตาม แม้การวิพากษ์วิจารณ์การรับรู้และการกระท�าของ

หวังหยางหมิงจะเป็นการแก้ไขปัญหาการรับรู้แยกออกจาก

การกระท�าของจูซี และมโนทัศน์ว่าด้วยเอกภาพแห่งการ

รับรู้และการกระท�าจะมีความสมบูรณ์แบบในทางทฤษฎี

การบรรลุเป้าหมายเป็นอริยปราชญ์ แต่ในทางปฏิบัติ

กลับแยกออกจากกันไม่ต่างจากส�านักแห่งหลักการเฉิง-จู  

เพราะท�าไม่สามารถท�าได้จริงและไม่สอดคล้องกับความรู้

ทั่วไป เนื่องจากมนุษย์เราจะต้องรับรู้ในสรรพสิ่งที่ปรุงแต่ง

จากจติเสยีก่อน หลงัจากนัน้จงึจะมแีนวทางทีถ่กูต้องในการ

ลงมือปฏิบัติ จนในที่สุดหวังหยางหมิงก็ต้องเสนอการนั่ง

วิปัสสนาเพื่อเป็นทางออกของวิธีการบรรลุเป้าหมายเป็น

อริยปราชญ์ในปรัชญาชีวิตมนุษย์ 

 2. การนัง่วปัิสสนา เป็นวธิกีารขดัเกลาทางศีลธรรม

ร่วมกับแนวคิดส�านักขงจ๊ือ พระพุทธศาสนาและศาสนาเต๋า 

หากเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดแตกต่างระหว่างแนวคิด

ท้ังสามส�านักก็จะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดส�านักขงจื๊อ 

พระพุทธศาสนาและศาสนาเต๋าต่างก็สอนให้นั่งวิปัสสนา

เพื่อฝึกฝนและช�าระจิตใจไม่ให้มีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง  

แต่ทว่าข้อแตกต่างกลับอยู่ท่ีแนวคิดส�านักขงจ๊ือสอนให้

มนุษย์หมั่นพัฒนาเมตตาธรรม มโนธรรมและปัญญาเพ่ือ

บรรลุเป็นอริยปราชญ์ โดยรักษาไว้ซึ่งหลักการแห่งสวรรค์

และหมั่นขจัดกิเลสในตัวของมนุษย์（存天理，灭人

欲。）ดังท่ีจูซีได้กล่าวไว้ว่า “อาจารย์หมิงเต้า (เฉิงเฮ่า) 

ได้สอนให้นั่งวิปัสสนา อาจารย์หลี่ถงก็สอนให้นั่งวิปัสสนา

เช่นกัน จิตไม่สงบ ก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับหลักการ

สวรรค์ได้” （明道教人静坐，李先生亦教人静

坐，盖精神不定，则道理无凑泊处。）(Huang 

Shiyi, 2014, p. 235) จากค�าพูดนี้ช้ีให้เห็นถึงข้อแตกต่าง

ระหว่างแนวคิดส�านักขงจื๊อและพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้น

การเข้าถึงนิพพาน บรรลุเป็นพุทธะ ส่วนลัทธิเต๋านั้นได้มุ่ง

เน้นไปท่ีการเข้าถึงเต๋า ส�าเร็จเป็นเซียน อายุยืนไม่แก่ชรา

ในมุมมองของหวังหยางหมิงนั้น การนั่งวิปัสสนาประดุจดัง

การวางยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง

เพื่อขัดเกลาจิตใจของตนให้สงบเท่านั้น อีกท้ังยังเป็นการ

ตัดขาดจากการยั่วยวนของกิเลสและความปรารถนาที่ไม่ดี

จากภายนอกท่ีเข้ามาครอบง�าสามัญส�านึกของมนุษย์ หลัง

จากนัน้จงึค่อยส�าแดงความรูด้ใีห้ปรากฏ แต่การทีห่วงัหยาง

หมงิกล่าวว่า “การอบรมสัง่สอนให้ผูค้นหมัน่แสวงหาความรู้ 

มิควรฝักใฝ่ด้านใดด้านหนึ่ง ในช่วงเริ่มแรกของการร�่าเรียน 

อาจวอกแวกลงัเล จติใจไม่มัน่คง สิง่ทีค่ะนงึครุน่คดิส่วนใหญ่

มักเป็นเรื่องกิเลสและความปรารถนาท่ีไม่ดี ด้วยเหตุนี้จึง

สอนให้นั่งวิปัสสนา ท�าจิตใจให้สงบ” （教人为学，不

可执一偏，初学时心猿意马，拴缚不定，其所

思虑多是人欲一边，姑教之静坐、息思虑。） 

(Wang Shouren, 2010, p. 17) เป็นการชี้ให้เห็นถึง

กิเลสและความปรารถนาไม่ดีในมุมมองของหวังหยาง

หมิงเกิดจากการครุ ่นคิดของคนเรา ซ่ึงขัดกับหลักการ

กิเลสและความปรารถนาท่ีไม่ดีจากภายนอกเข้ามาบดบัง

ความรู ้ดี อย่างไรก็ตาม การนั่งวิปัสสนาถือเป็นวิธีการ

ขัดเกลาทางศีลธรรมที่เป็นรูปธรรมและได้ผลมากมากที่สุด  
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แต่ทว่าการน่ังวิปัสสนานัน้จะต้องมกีารข่มกเิลสและทบทวน

ช�าระจิตใจให้ผ่องใสด้วย เพราะถ้าหากขาดการข่มกิเลส

และทบทวนช�าระจิตใจไป ก็ย่อมส่งผลให้การนั่งวิปัสสนา

ไม่ส�าเร็จผล ดังที่หวังหยางหมิงเคยกล่าวไว้ว่า “เวลานี้จะ

ต้องสอบให้มีการข่มจิตใจ ยามที่การข่มตนไม่มีช่องว่างใน

การตัดสินแยกแยะ ประดุจดังการก�าราบโจรร้าย จะต้องมี

จิตใจมั่นคงแน่วแน่”（须教他省察克治。省察克治

之功，则无时而可间。如去盗贼，湏有个扫除

廓清之意。）(Wang Shouren, 2010, p. 17) 

 3. การแจ่มแจ้งในจิตภาพ ภาษาจีนเรียกว่า จื้อ- 

เหลียงจือ เดิมทีมาจากค�าว่า จ้ือจือ（致知）ในคัมภีร์

มหาศาสตร ์ และถือเป ็นวิธีการบรรลุเป ้าหมายเป็น 

อริยปราชญ์ในปรัชญาชีวิตมนุษย ์ที่ส� า คัญที่สุดของ 

หวงัหยางหมงิ อนัค�าว่า “การแจ่มแจ้ง” หรอื “จ้ือ” หมายถงึ  

การจัดเจนจนถึงที่สุด ซึ่งมีความหมายตรงกับความถึงที่

สุดในเศร้าโศกเสียใจอาลัยยิ่ง หรือในคัมภีร์โจวอี้ที่กล่าว

ไว้ว่า “รับรู ้และบรรลุ” การรับรู ้ถึงจุดสูงสุดคือความรู ้ 

การบรรลุถึงคือการแจ่มแจ้ง（致者，至也。如云 

‘丧致乎哀’之致，《易》言‘知至至之’，

知至者知也，至之者致也。）(Wang Shouren, 

2010, p. 1018-1019) ส่วนค�าว่า “จติภาพ” ในทีน่ีห้มายถึง 

ความรู้ดีหรือเหลียงจือที่มีความหมายในเชิงศีลธรรมท่ีมีอยู่

ภายในจิตใจและมีความเป็นนิจนิรันดร์ ไร้ซึ่งจุดเริ่มต้นและ

จุดสิ้นสุด ดังน้ัน ค�าว่าการแจ่มแจ้งในจิตภาพจากมุมมอง

หวังหยางหมิง เราสามารถนิยามความหมายได้ว่า เป็นการ

ขดัเกลาความรู้ดใีห้สะอาดและบรสิทุธิจ์นถงึทีส่ดุ ในเมือ่การ

แจ่มแจ้งในจิตภาพเป็นแนวคิดที่มาจากคัมภีร์มหาศาสตร์ 

ค�าถามต่อมาคือการแจ่มแจ้งในจิตภาพมีความสัมพันธ์

อย่างไรกับการตัดกิเลสและด�าริศรัทธา หวังหยางหมิง 

ได้บรรยายไว้ในคัมภีร์ฉวนสีลู ่ว ่า “อันการแจ่มแจ้งใน

จิตภาพอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งใด ๆ  ทุกเวลาก็คือการตัดกิเลส  

การแจ่มแจ้งในจติภาพด้วยความจรงิใจกค็อืการด�ารศิรทัธา 

ส่วนการแจ่มแจ้งในจิตภาพด้วยความจริงใจและปราศจาก

การปรุงแต่ง ความดื้อรั้น ทิฐิและอัตตา ก็คือการปรารถนา

ให้ใจเกิดความเที่ยงตรง ”（故区区专说致其良知。

随时就事上致其良知，便是格物。著实去致良

知，便是诚意，著实致其良知，而无一毫意必

固我，便是正心。）(Wang Shouren, 2010, p. 

91) การแจ่มแจ้งในจิตภาพในมุมมองของหวังหยางหมิง

นั้นเป็นพื้นฐานที่ครอบคลุมหลักการบ�าเพ็ญตนทุกอย่างใน

คมัภร์ีมหาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการตดักเิลส ด�ารศิรทัธาและ

ปรารถนาให้ใจเกิดความเที่ยงตรง หากปราศจากการแจ่ม

แจ้งในจิตภาพ มนุษย์ก็จะไม่สามารถตัดกิเลส ด�าริศรัทธา

และปรารถนาให้ใจเกิดความเที่ยงตรงได้ เพราะการแจ่ม

แจ้งในจิตภาพก็คือการแจ่มแจ้งในความรู้ดี และความรู้

ดีเป็นอันติมะท่ีมีอยู ่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเป็นพื้นฐาน  

ภายใต้บ่อเกิดแห่งการรับรู้ของมนุษย์นี้ เราสามารถเข้าใจ

ความหมายของค�าว่าการแจ่มแจ้งในจิตภาพหมายถึงการ

ประพฤติปฏิบัติตามเจตจ�านงแห่งความรู้ดี ดังนั้นแนวคิด

ว่าด้วยการเจนจิตในจิตภาพจึงไม่ใช่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นหลักในการปฏิบัติที่ครอบคลุมไปถึง

ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ�าวันของพวกเราทุกคนอีกด้วย 

 จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่การแจ่มแจ้งในจิตภาพเป็น

วิธีการข้ันสูงสุดในปรัชญาชีวิตมนุษย์ของหวังหยางหมิงนั้น

ไม่ได้อยู่ที่ความสลับซับซ้อนในตัวทฤษฎี แต่เป็นเพราะ

ความเรียบง่ายของหลักค�าสอน การบรรยายถึงความรู้ดีแต่

ไม่แจ่มแจ้ง สิ่งท่ีแจ่มแจ้งก็ไม่ถือว่าเป็นความรู้ดี ผู้ท่ีฝึกฝน

และบ�าเพ็ญตนจึงไม่จ�าเป็นต้องฝึกฝนและทบทวนตนผ่าน

การร�่าเรียนจากผัสสะภายนอก ขอเพียงแค่ขยายความรู้ดี

ออกไป โดยมีวิธีการส�าคัญ 2 ประการ คือ (1) การธ�ารง 

ไว ้ซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ ่องของความรู ้ดีด ้วยการหมั่น

ขจัดกิเลสและความปรารถท่ีไม่ดีโดยไม่ให้เข้ามาครอบง�า  

(2) จะต้องมีความมุ ่งมั่นและการหมั่นลงมือปฏิบัติจริง

มากกว่าการพร�่าสอนด้วยค�าพูดด้วยการส�าแดงความดี

งามที่มีอยู่ในจิตใจให้เป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ เมื่อความรู้

ดีของมนุษย์สะอาดและบริสุทธิ์เช่นนี้แล้ว ผู้ที่ฝึกฝนและ

บ�าเพ็ญตนก็ย่อมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่ง（万物为

一体）ได้ หากเปรียบเทียบหลักปฏิบัติของการบรรลุ

เป็นอริยปราชญ์ระหว่างจูซีและหวังหยางหมิง จะเห็นได้ว่า  

แม้แนวคิดทั้งสองท่านนี้จะเป็นสายจิตนิยมเหมือนกัน  

แต่ทว่าจูซีมุ่งเน้นไปท่ีความรู้ กรอบระเบียบและแนวคิด

ในเชิงศีลธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นภววิสัย ส่วนหวังหยางหมิ

งมุ่งเน้นไปท่ีอารมณ์ เหตุผล ความรู้สึกและประสบการณ์

ในเชิงศีลธรรม อันมีลักษณะเป็นอัตวิสัย 

 เมื่อพิจารณาจากวิธีการขัดเกลาทางศีลธรรมว่า

ด้วยการแจ่มแจ้งในความรู้ดี ก็ท�าให้เราเห็นถึงภาพรวม

และจุดเด่นของแนวความคิดในสมัยราชวงศ์หมิง นั่นก็คือ

การมุ่งไปท่ีการลงมือปฏิบัติในเชิงศีลธรรม ซ่ึงกล่าวได้ว่า 
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ที่มาของแนวคิดของหวังหยางหมิงเกิดจากการวิพากษ์

วิจารณ์แนวคิดของจูซีผ่านประสบการณ์เป็นหลัก ดังนั้น

แนวคิดของหวังหยางหมิงจึงถือเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คน

ในสังคมรู้จักลงมือปฏิบัติมากกว่าการพูด อีกทั้งยังเป็นการ

ลดภาระการแสวงหาหลักการแห่งสวรรค์จากทุกสรรพสิ่ง

โดยให้กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมหันมาทบทวนความรู้ดีท่ีมี

อยู่ในตนเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้ราชวงศ์หมิงจะเป็น

ราชวงศ์ที่เส่ือมโทรมในทุกด้านมากที่สุดราชวงศ์หนึ่งใน

ประวัติศาสตร์จีน แต่ยังดีที่มีแนวคิดหวังหยางหมิงคอยท�า

หน้าที่เป็นเปลวไฟน�าแสงสว่างให้แก่ผู้คนในสังคมสมัยนั้น  

คณุค่ำของปรชัญำชีวติมนษุย์ในมุมมองของหวงัหยำงหมงิ

 เน่ืองจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง

ที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ได้กลาย

เป็นตัวกระตุ้นให้วิทยาการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มี

การบูรณาการระหว่างกันและมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด

มากกว่าในอดีต มีการใช้นวัตกรรมอย่างปัญญาประดิษฐ์ 

(artificial intelligence) เป็นเครื่องมือหลักในอ�านวย

ความสะดวก ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยน

ไป มนุษย์มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

ทางสังคมมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ

ของแต่ละสังคมเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าการ

ตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ จึงท�าให้สังคมยังจ�าเป็นต้อง

อาศัยระเบียบและตัวบทกฎหมายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง  

ในขณะเดียวกันศีลธรรมอันดีงามก็ยังคงมีความจ�าเป็นต่อ

การจรรโลงจิตใจของผู้คนในสังคม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระเบียบ

และตัวบทกฎหมายหรือจะเป็นศีลธรรม ทั้งสองสิ่งนี้ต่าง

ก็มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน โดยที่ระเบียบและตัวบท

กฎหมายจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้มี

พฤติกรรมภายนอกที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของสังคม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะครอบคลุมไปถึง

ความคิดและจิตใจที่อยู่ภายในของมนุษย์ ดังน้ันศีลธรรม

จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในควบคุมความคิดและพฤติกรรม

ภายในของมนุษย์ เพราะถ้าปราศจากศีลธรรม มนุษย์ก็

ย่อมเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วค�าถามต่อมาคือ มนุษย์

จะน�าความรู ้เชิงศีลธรรมไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพื่อ

ก่อให้เกิดคุณค่าที่ดีงามต่อตนเองและสังคม หากมองจาก

ตัวปรัชญาชีวิตของมนุษย์ มโนทัศน์ว่าด้วยอริยปราชญ์ใน

มุมมองของหวังหยางหมิงชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อการ

แสวงหาความเท่าเทียมและอิสระที่มนุษย์ทุกคนมีมาตั้งแต่

ก�าเนิดในเชิงศีลธรรม ส่วนวิธีการในปรัชญาชีวิตมนุษย์

นั้น เอกภาพแห่งการรับรู้และการกระท�าเป็นตัวแทนของ

ลงมือปฏิบัติจริงในเชิงศีลธรรม การนั่งวิปัสสนาก็มีคุณค่า

ตรงที่เป็นการสอนให้มนุษย์รู้ข่มกลั้นและอดทนต่อ การถูก 

ยั่วยวนโดยกิเลสจากภายนอก ในขณะเดียวกันก็ได้สอน

ให้มนุษย์รู้จักส�าแดงเมตตาธรรม มโนธรรมและปัญญาแก่

ทุกสรรพสิ่งอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด ส่วนการแจ่มแจ้งใน

จติภาพเป็นการสอนให้มนษุย์รูจ้กัตระหนกัถึงศลีธรรมทีม่อียู่

ภายในจิตใจเพื่อบรรลุเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ จะเห็นได้ว่า  

หวงัหยางหมงิได้อธบิายปรชัญาชวีติมนษุย์ในเชงิศลีธรรมได้

อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็น

ถึงจุดสูงสุดของพัฒนาการทางความคิดในประวัติศาสตร์

ปรัชญาจีน หากทุกคนมีสามัญส�านึกและความรับผิดชอบ 

ไม่ฝักใฝ่แบ่งพรรคแบ่งพวก สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี  

สิ่งใดถูกต้องก็กระท�า สิ่งใดไม่ดีก็ละเว้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็

ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมที่เสื่อมทรามในด้านศีล

ธรรมให้กลับมาขึ้นเป็นปกติสุขได้ หรือจะกล่าวอีกอย่าง

หนึ่ง คือ เนื่องจากปรัชญาแนวคิดของหวังหยางหมิงมุ่งเน้น

ไปท่ีการขัดเกลาทางศีลธรรมเป็นหลัก คุณค่าส�าคัญจึงอยู่

ท่ีการยกระดับมาตรฐานทางศีลธรรมของผู้คนในสังคมด้วย

สามัญส�านักในเชิงศีลธรรม และได้กลายเป็นสะพานเช่ือม

ต่อระหว่างมนุษย์และความหนึ่งเดียวกับสวรรค์อันเป็น 

บ่อเกิดของความสุขและอิสระท่ีแท้จริง 

สรุป
 ปรัชญาชีวิตในมุมมองของหวังหยางหมิงเป็น

แนวคิดเปี่ยมไปด้วยคุณค่าส�าคัญท่ีสอดคล้องต่ออุดมคติ

ของแนวคิดส�านักขงจื๊ออันว่าด้วยการขัดเกลาตนเพื่อบรรลุ

เป็นอริยมนุษย์ ส่วนแนวคิดเอกภาพแห่งการรับรู้ การนั่ง

วิปัสสนาและการแจ่มแจ้งในจิตภาพก็ล้วนเป็นแนวคิดท่ีช้ี

ให้เห็นถึงมีความสมบูรณ์แบบในเรื่องปรัชญาชีวิตเชิงศีล

ธรรม ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าท�าไมประเทศจีน

ได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษาและการวิจัยแนวคิดส�านัก

แห่งจิตของหวังหยางหมิงเป็นอย่างมาก นั่นเป็นเพราะ

แนวคิดส�านักแห่งจิตของหวังหยางหมิงไม่ได้มีบทบาทที่

ส�าคัญต่อพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์แนวความคิดของ

จนีเท่านัน้ อกีทัง้ยงัมคีณุค่าทีส่�าคญัต่อการปลกูฝังคณุธรรม

และจริยธรรมของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันอีกด้วย
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จากการศึกษาปรัชญาชีวิตในมุมมองของหวังหยางหมิง  

มีข้อสังเกตที่ส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นข้อ

สังเกตที่น่าจะน�าไปสู่การศึกษาค้นคว้าต่อไป แม้จะการ

อธิบายความหมายของความรู้ดีตามทัศนะหวังหยางหมิงมี

รายละเอียดและมีความความหมายครอบคลุมมากกว่านัก

คิดส�านักขงจื๊อที่มีอยู่ก่อนหน้า แต่ทว่าก็มีปัญหาประการ

หน่ึงทีป่รากฏออกมาอย่างเหน็ได้ชดั นัน่กค็อื หวงัหยางหมงิ 

กล่าวเพียงมนุษย์ทุกคนมีความรู้ดี แต่ไม่ได้กล่าวว่าความ

รู ้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและไม่ได้บอกว่าความรู ้ดีที่ติดตัว

มนุษย์มาจะดีงามบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งแต่ก�าเนิด ซึ่งผู้เขียน

มองว่า ในอนาคตควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ 

ว่าด้วยความรู้ดีตามความเข้าใจของนักคิดส�านักหวังหยาง- 

หมิงรุ่นหลัง เช่น หวังจี（王基）เฉียนเต๋อหง（钱德

洪）หวังเกิ้น（王艮）โจวโส่วอี้（邹守益）เป็นต้น 

ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการเสริมสร้างความเข้าใจที่มีต่อมโนทัศน์

ว่าด้วยความรู้ดีของหวังหยางหมิงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 ปัจจัยการตลาด ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยจิตวิทยา ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือด้วยแอพพลิ

เคชั่นโทรศัพท์มือถือ  บทความน้ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด งานวิจัย และบทความ

ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการตลาด ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยจิตวิทยา ที่ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคช่ัน 

ของโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากปัจจัยทั้งสามส่วนนี้ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกข้ันตอน เริ่มจากผู้บริโภคเกิดการ

รับสิ่งเร้าไปจนถึงพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ในส่วนของปัจจัยจิตวิทยา เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลและมีผลต่อ

พฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรงว่าท�าไมผู้บริโภคจึงแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ การทบทวนวรรณกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายท่ี

จะน�าเสนอแนวคิดของนักวิชาการและสนับสนุนข้อค้นพบของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องว่าปัจจัยท่ีกล่าวมานั้น มีความสัมพันธ์

ท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ แม้ว่าการซื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นเพียงด้านหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภค แต่เป็นหัวใจส�าคัญของการ

วิจัยผู้บริโภคส่วนใหญ่ และหวังว่าการทบทวนเกี่ยวกับงานวิจัยก่อนหน้านี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น เกี่ยวกับสาเหตุ

และปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวของผู้บริโภคที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 
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Abstract

 Marketing factors sociocultural factors and psychological factors is related to purchasing de-

cision with a mobile phone application. This article is a documentary study by collecting data from 

research concepts ideas and articles related to marketing factors, sociocultural factors and psycho-

logical factors that make customers decide to buy through mobile phone application. As all three 

of these factors form the purchasing decision process beginning with consumers receiving stimuli 

until the post-purchase behavior. Psychological factor,  it is a factor that occurs internally and di-

ปัจจัยกำรตลำด ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยจิตวิทยำ 

ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
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จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมด้านระบบการ

ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พยายามส่งเสริมผลักดันให้

ประชาชนช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน และ

การปรับตัวของภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินต่างๆ แข่งขันการคิดค้นและ

พัฒนาการท�าธรุกรรมจากรปูแบบด้ังเดิมทีต้่องไปท�าธรุกรรม

ทางการเงินที่สาขา ก็เปลี่ยนไปสู่การใช้แอพพลิเคช่ันบน

สมาร์ทโฟน ที่สามารถท�าธุรกรรมออนไลน์ได้ทุกท่ีทุก

เวลา สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เหมือนท�าธุรกรรมใน

สาขาของธนาคาร จึงได้มีธนาคารรูปแบบใหม่เป็นธนาคาร

อเิลก็ทรอนกิส์ผ่านช่องทางอนิเทอร์เนต็แบงค์กิง้ และโมบาย

แอพพลิเคชั่น ซ่ึงเป็นการให้บริการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ต่าง ๆ  จากธนาคารพาณชิย์ หรอืผ่านอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 

อย่างโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น  

จากรายงานผลส�ารวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์

และการใช้งานโทรศัพท์มือถือทั่วโลกของ Digitalreport.

wearesocial.com (2018) ได้ท�าการส�ารวจผู้บริโภคเกี่ยว

กบัการใช้อินเทอร์เนต็และโซเชยีลมเีดีย พบว่าคนไทยมพีฤติ

กรรมช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Payment 

เพียง 1%  จึงกล่าวได้ว่าการใช้ Mobile Payment ซ้ือ

สนิค้าและบรกิารผ่านแอพพลเิคชัน่โทรศัพท์มอืถอืของสงัคม

ไทยยังมีการใช้งานไม่มากนัก โดยปัญหาประการแรกท่ีพบ

คือ คนไทยส่วนใหญ่ยังนิยมช�าระค่าสินค้าและบริการด้วย

rectly affects consumer behavior, why consumers show behavior towards stimuli. The review of this 

literature aims to present the ideas of academics and support the findings of relevant research that 

these factors. Having a relationship, making a purchasing decision. Although the purchase of products 

is only one side of consumer behavior. But is at the heart of most consumer research and hoping 

that a review of previous research will help to understand about the causes and factors that occur 

within the consumer that cause the buying behavior of consumers with mobile phone applications. 

Keywords: marketing factors, sociocultural factors, psychological factors, buying decision, applicatio

เงินสดอีกทั้งยังมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจากผลส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยว

กับ การใช้ PromptPay QR Code ช�าระเงิน พบว่า ร้อย

ละ 57.4 ประชาชนไทยส่วนใหญ่รับรู้ และมองว่าเป็นข้อดี 

สะดวก ไม่ต้องพกเงินสด และร้อยละ 70 ของประชาชน

ไทยส่วนใหญ่ยังกังวลด้านความปลอดภัย ร้านค้าท่ีรับช�าระ

ยังไม่ครอบคลุม และยังไม่สนใจท่ีจะใช้งาน (กรุงเทพโพลส์, 

2560) ดังนั้นถึงแม้จะมีการรณรงค์ส่งเสริมจากท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนในการเชิญชวนให้ประชาชนช�าระเงินทาง

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม แต่ปัญหาท่ีส�าคัญท่ีพบ

คือด้านทัศนคติและความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในการใช้งาน

นวัตกรรมด้านการช�าระเงินออนไลน์ จึงท�าให้ยังมีผู้ใช้งาน

ช�าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์

มือถือไม่มากนัก 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวความคิด

ด้านปัจจัยสังคมวัฒนธรรม (sociocultural influences 

factors) และปัจจยัทางจติวทิยา (psychological factors) 

ถือว่าเป็นปัจจัยในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อและการใช้สินค้าและบริการ ดังนั้น สถาบัน

การเงินจึงควรให้ความส�าคัญในการสร้างแรงดึงดูดใจแก่ผู้

ที่จะใช้บริการและมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการ

ตลาด ในด้านของรูปแบบแอพพลิเคช่ันท่ีใช้งานง่าย การ

ใช้เทคโนโลยีเก่ียวกับระบบป้องกันท่ีมีความทันสมัย และ

การส่งเสริมการตลาด เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดการใช้งาน

แอพพลิเคช่ันเพิ่มมากข้ึน 
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ปัจจัยกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อ

 1.แนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อ

 ทฤษฎี Schumpeter’s theory of innovation  

ได้กล่าวว่า ผู ้ประกอบการต่างก็หาทางใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยใีนกระบวนการผลติสนิค้า บรกิาร หรอืนวตักรรม

ที่เป็นสินค้าใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจให้กับองค์กร 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) หมายถึง 

“เทคโนโลยีใหม่หรือการรวมกันของเทคโนโลยีท่ีเปิดตัวใน

เชงิพาณชิย์เพือ่ตอบสนองผูใ้ช้หรอืความต้องการของตลาด” 

(Utterback & Abernathy, 1975, p. 642) ผลลพัธ์เชงิบวก

ของนวัตกรรมนัน้เกดิจากปัจจยัหลายประการเช่นการเชือ่ม

โยงการตลาดและเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพซึง่ท�าให้บรษิทั

สามารถเชือ่มโยงความต้องการของผูบ้รโิภคกบัคณุลกัษณะ

ของผลิตภัณฑ์ได้ส�าเร็จและน�าไปสู่การตัดสินใจยอมรับใน

เชงิบวกของผูบ้รโิภค  งานวจิยัเกีย่วกบันวตักรรมผลติภณัฑ์

ของนุจรี ภาคาสัตย์ และธีรัตม์ พิริยะพลิน (2558) ศึกษา

หาปัจจยัเชงิสาเหตุนวตักรรมผลติภณัฑ์และตรวจสอบความ

สอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลการด�าเนินงาน ผลการวิจัยพบ

ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ ด�าเนินงานของผู้บริหารใน

องค์การที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการยืนยันโมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ว่ามีความสัมพันธ์กัน

 2. แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ 

บูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการเป็นแนวคดิที่

เรยีบง่ายทีช่่วยให้มัน่ใจได้ว่ารปูแบบการสือ่สารและข้อความ

ทุกรูปแบบจะเชื่อมโยงกันโดยอาศัยเครื่องมือส่งเสริมการ

ตลาดทั้งหมดเพื่อให้สามารถท�างานร่วมกันอย่างกลมกลืน

ถอืเป็นการผสมผสานกนัระหว่างการสือ่สารการตลาดในรปู

แบบต่างๆ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  หมายถึง 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้

ข้อมูลของสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยข่าวสารนั้นต้องมีความชัดเจน สอดคล้อง กลมกลืน

เป็นหน่ึงเดียวกัน ส่งผลให้เกิดผลกระทบสูงสุดในการจูงใจ

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายส�าคัญของการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือการสื่อสารที่มีอิทธิพล

หรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการ

เปลีย่นแปลงในทางใดทางหนึง่ ในปัจจบุนัส่วนใหญ่เกดิจาก

การมส่ีวนร่วมของลกูค้าผ่านสือ่ดจิทิลัออนไลน์ โทรศพัท์มอื

ถือ และโชเซยีลมเีดยี การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการมี

มานานหลายสิบปีท่ีผ่านมา (Kotler & Armstrong, 2018, 

p.425) ใน Kotler and Keller ปี 2016 น. 582 แสดงการ

สือ่สารด้านการตลาดแบบบรูณาการประกอบด้วย 8 รปูแบบ

การตดิต่อสือ่สารทีส่�าคญั คอื (1) การโฆษณา (advertising) 

(2) การส่งเสริมการขาย (sales promotion) (3) กิจกรรม 

และประสบการณ์ต่างๆ (events and experiences)  

(4) การประชาสัมพันธ์ (public relations and publicity)  

(5) การตลาดออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (online and 

social media marketing) (6) การตลาดทางโทรศัพท์

มือถือ (mobile marketing) (7) การตลาดทางตรง และ

การตลาดฐานข้อมูล (direct and database marketing) 

และ (8) การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal selling)  

ซึ่งการสื่อสารของบริษัทโดยทั่วไปมีมากกว่าสิ่งเหล่านี้ 

อาทิ รูปแบบและราคาของผลิตภัณฑ์ รูปร่างและสีของ

บรรจุภัณฑ์ เครื่องแบบของพนักงานขาย การตกแต่งร้าน

ค้า การสื่อสารกับผู้ซ้ือ ท�าให้เกิดผลท่ีสามารถสร้างความ

แข็งแกร่งหรือปรับเปลี่ยนมุมมองของลูกค้า ตัวเลือกการ

สื่อสารจะปรากฏในสื่อแบบมีค่าใช้จ่าย อาทิ แบบดั้งเดิม 

เช่น ทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ อีเมล์ หรือสื่อที่กิจการเป็นเจ้าของ เช่น 

เว็บไซต์ บล็อก แอพพลิเคช่ันบนมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ 

เป็นต้น และจากสือ่ทีไ่ด้รบั เช่น ค�าพดูปากต่อปาก หรอืข่าว

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (Kotler & Keller, 2016, p.582)

 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องกลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ในปัจจุบัน การส่ง

เสริมการตลาดเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีสินค้าต่าง ๆ นิยม

น�าไปใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับสินค้าหรือ

บริการของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Balakrishnan, 

Dahnil & Wong (2014) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการ

ตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อและ

ความภักดีต่อตราสินค้าในกลุ่มผู ้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย

ผลการศึกษาพบว่าท้ังการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–WOM) ชุมชนออนไลน์และโฆษณา
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ออนไลน์ล้วนมีผลต่อความต้ังใจซือ้และความภกัดีต่อตราสนิ

ค้าทั้งส้ิน  แตกต่างกับงานวิจัยของ ชลธิศ บรรเจิดธรรม 

(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความ

เหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความต้ังใจซือ้ผลติภณัฑ์เครือ่ง

หนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา

พบว่าความเหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในขณะที่ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านกฎหมาย ด้าน

จริยธรรม และด้านมนุษยธรรมไม่มีผลต่อความต้ังใจซื้อ

ผลติภณัฑ์เคร่ืองหนงัของคนทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานคร 

 3. ปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อ

 นอกจากปัจจัยด้านการตลาด จะมคีวามสมพนัธ์กบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคแล้ว ปัจจยัทางด้านสงัคมและวฒันธรรม 

(sociocultural influences factors) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ี

มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นกัน ซึ่งรายละเอียด

เก่ียวกับปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม จาก The Model 

of Consumer Decision Making  อันประกอบด้วย กลุ่ม

อ้างอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรม

ย่อย (Schiffman & Wisenblit, 2015, p.368)

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยสังคม

วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา ยกยุทธ์ และนลินี  

ทองประเสรฐิ (2559) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคใน

เขตจงัหวดัอบุลราชธานี พบว่าด้านสงัคมและวฒันธรรม เป็น

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตัดสนิใจซือ้รถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี

ระดับ .01 ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในเรื่องของการมีรถยนต์

เป็นค่านิยมของกลุ ่มบุคคลแวดล้อม เช่น เพื่อน ญาติ 

เป็นต้น  รถยนต์ ที่ใช้แสดงถึงระดับรายได้.ของเจ้าของรถ  

การใช้รถยนต์บ่งบอกถึงฐานะที่ดีทางสังคม สอดคล้องกับ 

มณฑริา มณแีสง และวลิเลีย่ม พ ีวอลล์ (2560) ศกึษาปัจจยั

ด้านจติวทิยา และปัจจยัด้านวฒันธรรม-สงัคมทีม่ผีลต่อการ

ตัดสินใจมาเที่ยวหลวงพระบาง และปัจจัยด้านที่ด้านส่วน

ประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวหลวง

พระบางของนักท่องเท่ียว พบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยา และ

ปัจจยัด้านวฒันธรรม-สงัคม มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

และปัจจยัด้านทีด้่านส่วนประสมการตลาดมอีทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจมาเท่ียวหลวงพระบางของนักท่องเท่ียว 

 4. ปัจจัยจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ปัจจยัทางด้านจติวทิยา (psychological factors) 

ประกอบไปด้วย (1) แรงจงูใจ (motivation) (2) บคุลกิภาพ 

(personality traits) (3) การรับรู้ (perception) และ  

(4) ทศันคต ิ(attitudes) โดยสามารถอธบิายได้ดงันี ้(1) ด้าน

แรงจูงใจ (motivation) เป็นแรงผลักดันที่ผลักดันให้บุคคล

แสดงออก หรือมีพฤติกรรมในลักษณะบางอย่าง ซึ่งเป็นผล

มาจากความต้องการ (needs) จากสถานการณ์หรือสิ่งที่

ต้องการหรือจ�าเป็น และพวกเขาน�าความต้องการพื้นฐาน

ของมนุษย์สร้างแรงบันดาลใจต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน

ของมนษุย์ในทางชีวภาพและการตอบสนองต่อการด�ารงชวีติ 

ไว้ซ่ึงการด�ารงอยู่และความปลอดภัยทางกายภาพ ตัวอย่าง

เช่น เมื่อพ่อแม่ส่งเด็กไปโรงเรียนพวกเขาคาดหวังว่าเด็ก ๆ  

จะได้รบัสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัต่อร่างกาย โดยการแสดง

ความ (Schiffman & Wisenblit, 2015, p.82) (2) ด้าน

บุคลิกภาพ (personality traits) ประกอบด้วยลักษณะ

ทางจิตวิทยาภายในท่ีก�าหนดและสะท้อนถึงวิธีท่ีบุคคลคิด

และกระท�าต่อกัน เป็นรูปแบบเฉพาะของบุคคล ผู้บริโภค

มักซ้ือผลิตภัณฑ์และแบรนด์เนื่องจากผู้ลงโฆษณาได้มอบ 

“บุคลิกภาพ” ให้แก่พวกเขาซ่ึงท�าให้พวกเขาแตกต่างจาก

ข้อเสนอของแบรนด์อื่น ลักษณะเฉพาะของแบรนด์จะบ่งชี้

ถึงลักษณะหรือคุณลักษณะพิเศษของแบรนด์ “บุคลิกภาพ

แบรนด์” เป็นเอกลักษณ์ทางอารมณ์ของแบรนด์ซึ่งสร้าง

ความรู้สึกที่ส่งต่อผู้บริโภคได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคมอง

ว่าแบรนด์ท�าให้เกิดความรู้สึก “น่าตื่นเต้น” “ซับซ้อน” 

หรือ “อบอุ่น” ความต้องการของผู้บริโภคนั้น อธิบาย

ว่าบุคลิกภาพของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ของตัวผู้บริโภค (Schiffman & Wisenblit, 2015, p.82)  

(3) ด้านการรับรู ้ (perception) เป็นกระบวนการที่

บุคคลเลือก จัดระเบียบ และตีความ ตีความหมายข้อมูล

ที่สอดคล้องกันซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า “เราจะเห็นโลก

รอบตัวเราได้อย่างไร” โดยแต่ละบุคคลจะรับรู้ มีทางเลือก

จัดการและตีความข้อมูลเหล่านี้ จะเห็นว่าการรับรู้เป็นกระ

บวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยภายใน ได้แก่ 
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ความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวังของแต่ละบุคคล 

ผูบ้รโิภคท�าหน้าทีแ่ละตอบสนองบนพ้ืนฐานของการรบัรูข้อง

พวกเขา ไม่ได้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิ วตัถปุระสงค์

ส�าหรับแต่ละบุคคลเป็นปรากฏการณ์ส่วนบุคคลโดยสิ้น

เชิง ตามความต้องการของบุคคลนั้น ความต้องการค่า

นิยมและความสัมพันธ์ในอดีตส่วนบุคคล ดังนั้นเพื่อให้

นักการตลาดการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค ในสิ่งท่ีผู้บริโภค

คิดว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของพวกเขา  

สิ่งส�าคัญคือนักการตลาดต้องเข้าใจแนวคิดในการรับรู้และ

แนวคิดที่เก่ียวข้อง เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

ให้มากขึ้น (Schiffman & Wisenblit, 2015, p.114) 

(4) ด้านทัศนคติ (attitudes) คือ ความโน้มเอียงที่ได้เรียน

รู้ที่จะประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีหรือไม่ต่อวัตถุที่ก�าหนด ใน

บริบทของพฤติกรรมผู้บริโภค “วัตถุ” อาจเป็นผลิตภัณฑ์ 

แบรนด์ บริการ ราคา บรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณา การส่งเสริม

การขาย หรอืร้านค้าปลกีทีจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์ ส่วนในแง่มมุ

อื่น ๆ ของการบริโภค ทัศนคติของผู้บริโภคจะเรียนรู้จาก 

การสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ ค�าบอกกล่าว การรับรู้จาก

ส่ือและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้บริโภครับข้อมูล ทัศนคติจึง

สะท้อนให้เหน็ถงึข้อดีและข้อเสยี การประเมนิทศันคตทิีด่จีะ

กระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ใด ๆ   

ผู ้บริโภคมักซ้ือสิ่งที่พวกเขามีความรู ้สึกดีและรู ้สึกบวก 

นักการตลาดจึงต้องมั่นใจว่าผู้บริโภครักษาทัศนคติต่อไป

นี้ไว้หลังจากการซื้อ เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อผลิตภัณฑ์

เดียวกันซ�้า ๆ ได้ การแนะน�าสินค้าใหม่มักพยายามสร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อให้ผู้บริโภค

ทดลองใช้ วิธีหนึ่งในการสร้างทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ คือการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคชื่นชอบ

และซื้อมาเป็นประจ�า อีกประการหนึ่งคือ ทัศนคติมีการ

เรียนรู้ได้ อาจจะเป็นผลจากการมีประสบการณ์โดยตรง

กับสินค้า หรือได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่น หรือจากเปิดรับ

จากสื่อมวลชน และทัศนคติยังมีลักษณะที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมที่สะท้อนทัศนคตินั้นออกมา (Schiffman & 

Wisenblit, 2015, p.172)

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว ่ าป ั จจั ย

จิตวิทยาท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุธ ควชะกุล และไกรชิต 

สุตะเมือง (2557) ศึกษาความไว้วางใจในการใช้บริการ

ธนาคารออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความไว้วางใจใน

การใช้บริการธนาคารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 5. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค

จุดเริ่มต้นในการท�าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้

บริโภคคือรูปแบบการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น การตลาด  

และสิ่งเร้าทางสภาพแวดล้อมจะกระตุ้นจิตส�านึกของผู้

บรโิภค และชดุของกระบวนการทางจติวทิยารวมกบัลกัษณะ

เฉพาะบุคคลของผู้บริโภค ท�าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ 

และสดุท้ายจงึเกดิการตดัสนิใจซือ้ งานของนกัการตลาดคอื

การเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตส�านึกของผู้บริโภคระหว่างการ

มาถงึสิง่กระตุน้ด้านการตลาดภายนอก และการตดัสนิใจซือ้

ท่ีดีท่ีสุด ด้านกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีส�าคัญคือแรงจูงใจ

การรบัรูก้ารเรยีนรูแ้ละความจ�าซึง่เป็นพืน้ฐานทีม่ผีลต่อการ

ตอบสนองของผู้บริโภค (Kotler & Keller, 2012, p.160)

ภาพ 1 แสดงแบบจ�าลองพฤติกรรมผู้บริโภค
Note. From Marketing management: Analyzing consumer markets (p.161), By Kotler, P., & Keller, K. 
L., 2012, New Jersey: Prentice Hall.
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 จากแบบจ�าลองพฤติกรรมผู ้บริโภคที่แสดงไว้

ข้างต้นจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น 

(stimulus) ที่ท�าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้า

มาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด�า

ท่ีผู ้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดการณ์ ทั้งนี้ความรู้สึก

นึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้

ซื้อ ซ่ึงจะน�าไปสู่การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจ

ของผู้ซื้อ โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ 

 1. ส่ิงกระตุ้น (stimulus) อาจเกิดขึ้นเองภายใน

ร่างกาย (inside stimulus) เป็นความต้องการที่เกิดข้ึน

ตามสัญชาตญาณ เช่น ความหิว ความเจ็บป่วย ความกลัว 

เป็นต้น และจากภายนอก (outside stimulus) ดังนั้น จึง

ต้องสนใจและจดัสิง่กระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผูบ้ริโภคต้องการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิด

การซื้อสินค้า ซึ่งอาจให้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านเหตุผลหรือด้าน

จิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย  

2 ส่วน คอื ส่วนทีห่นึง่ สิง่กระตุน้ทางการตลาด (marketing  

stimulus) เป็นสิ่งกระตุ ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสม

ทางการตลาด (marketing mix) ที่สามารถควบคุมและ

ต้องจัดให้มีขึ้น ประกอบด้วย (1) สิ่งกระตุ้นด้าน งานวิจัย

ของยุพเรศ พิริยพลพงศ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยและ

พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคช่ันซ้ือ

สนิค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเลต็ของผูบ้รโิภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 

7Ps ส่วนใหญ่ซือ้สนิค้าประเภทเครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดบั  

เครื่องส�าอางบ่อยที่สุด และใช้แอพพลิเคชั่น Lazada  

ซึ่งส่วนใหญ่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Play Store มาก

ท่ีสุด และรู้จักแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าจากช่องทางการ

โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด โดยให้ความ

ส�าคัญในการบริการของแอพพลิเคชั่นด้านการที่มีจ�านวน

พนกังานทีใ่ห้บรกิารเพยีงพอต่อจ�านวนลกูค้ามากทีส่ดุ และ

ให้ความส�าคัญด้านระบบความปลอดภัยในการช�าระเงิน

ผ่านแอพพลิเคชั่นมากที่สุด รวมไปถึงด้านกระบวนการของ

แอพพลิเคชั่นในเรื่องของการยืนยันการช�าระเงินทางอีเมล 

และโทรแจ้งลูกค้าก่อนส่งมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ความ

ส�าคัญกับปัจจัยเศรษฐกิจด้านสภาพคล่อง การใช้จ่ายเงิน

ภายในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ด้าน

เทคโนโลยีให้ ความส�าคัญกับปัจจัยเทคโนโลยีด้านระบบ

สัญญาณและระดับความเร็วของอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 

งานวิจัยของวีณา สุวรรณนาบูรณ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 

คุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม คุณภาพ

การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อกลางด้านสารสนเทศ

ของบุคคลท่ีสามท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก 

(F–commerce) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทาง

สังคมด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ และด้านการสนับสนุน

ทางสารสนเทศ และคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ด้านความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า

ผ่านเฟซบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีคุณภาพการให้

บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความไว้วางใจ คุณภาพการให้

บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตอบสนอง และสื่อกลางด้าน

สารสนเทศของบุคคลท่ีสามไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า

ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ของปัจจัย

การตลาด ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยจิตวิทยา ที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ด้วยแอพพลเิคชัน่โทรศพัท์

มือถือ ได้ดังภาพ 2
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สรุป

การศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

พบว่าปัจจยัการตลาด ซึง่ประกอบด้วย นวตักรรมผลติภณัฑ์ 

และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยสังคม

วฒันธรรม และปัจจยัจติวทิยา มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิ

ใจซือ้ของผู้บรโิภค ซึง่จากปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้น ธรุกจิผูใ้ห้

บริการแอพพลิเคชั่น อาทิ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

ควรน�าไปปรับใช้จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภค และสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ

บรูณาการของธรุกจิให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เพือ่ให้เกดิ

การใช้งานซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์

มือถือให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

ในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

จากโมเดล Thailand 4.0 National e-Payment ส�าหรับ

การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคารในประเทศ 

และยกระดับประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสด

เหมือนหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก

ภำพ 2 ปัจจัยการตลาด ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม และปัจจัยจิตวิทยา ท่ีมีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมกับการตัดสิน

ใจซื้อด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือต่อการตัดสินใจซ้ือโดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา

หมายเหตุ วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์กำรสื่อสำร
กำรตลำด 

แบบบูรณำกำร

ปัจจัยสังคม
วัฒนธรรม

ปัจจัยจิตวิทยำ

กำรตัดสินใจซื้อ
ด้วยนวัตกรรม
แอพพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือ



32 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

References

Balakrishnan, B. K., Dahnil, M. I., & Wong, J. Y. (2014). The impact of social media marketing medium  

 toward purchase intention and brand loyalty among generation Y. Social and Behavioral  

 Sciences, 1(148), 177–185.

Bangkok Poll. (2018). Are Thai people ready to use PromptPay QR Code to pay?. Retrieved from  

 http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll841.php?pollID=729&Topic (in Thai)

Bunjertthum, C. (2014). Social media marketing, corporate social responsibility, and self congruity  

 affecting the intention to purchase leather products of consumers in Bangkok. Master of  

 Business Administration Thesis, Bangkok University. (in Thai)

Digitalreport.wearesocial.com. (2018). We are social: Global Digital Report 2018. Retrieved from https:// 

 digitalreport.wearesocial.com

Kawachakul, S., & Suthamuang, K. (2014). Key factors influencing customer’s trustworthiness toward  

 online banking Thai. Journal of Finance, Investment, Marketing and Business Administration,  

 4(2), 495-514. (in Thai) 

Kietratsamee, J. (2015). Factor affecting the decision making on purchasing products from the online  

 application in Bangkok metropolitan region. Master of Business Administration Thesis,Thammasat  

 University. (in Thai)

Kotler, P. & Armstrong, G. (2018). Principles of marketing (17th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing management (14th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Maneesang, M. & William, P. W. (2017). Factors influencing tourist decision-making towards traveling  

 to Luang Prabang. Dusit Thani College Journal, 11(3), 82-95. (in Thai) 

Oppathum, P. (2014). Trust and characteristics of social commerce affecting the purchase intention via  

 social media. Master of Business Administration Thesis, Bangkok University. ( in Thai)

Pakasat, N., & Piriyaplin, T. (2015). A causal relationship model of product innovation. Veridian E- 

 Journal Silpakorn University, 8(2), 141-161. (in Thai)

Piriyaponpong, Y. (2015). Factors and consumer behaviors affecting on decision making towards  

 buying products via mobile and tablet application in Bangkok area. Retrieved from http:// 

 gscm.nida.ac.th/public-action/Proceeding/2558/3-1.pdf (in Thai)

Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. L. (2015). Customer behavior (11th ed). New Jersey: Prentice Hall.

Suwannaboon, W. (2015). Personality traits, social support, e-service quality and third-party infomediaries  

 affecting customers’ purchase intention through F-commerce in Bangkok. Master of Business  

 Administration Thesis, Bangkok University. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 33

Theppawong, K. (2014). Factors affecting to decision–making to used Bualuang mBanking application  

 of Bangkok Bank’s customers in Chonburi province. Master of Business Administration Thesis,  

 Bangkok University. (in Thai)

Utterback, J. M., & Abernathy, W. (1975). A dynamic model of process and product innovation. Omega,  

 3(6), 642.

Yokput, J. & Thongprasert, N. (2016). The factors influencing the decision of buying compact car of  

 customers in Ubonratchathani province. Academic Journal Uttaradit Rajabhat University,  

 11(1), 38-48. (in Thai).



34 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากแนวคิด ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปัจจัยการตลาดที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน�าเสนอแนวคิดของนัก

วิชาการและข้อค้นพบของงานวิจัยที่สนับสนุนว่า ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ (1) การสื่อสาร 

การตลาดแบบบรูณาการ เช่น การโฆษณา การตลาดออนไลน์และโซเชยีลมเีดยี การตลาดแบบปากต่อปาก และ (2) การบรหิาร 

ลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การลดราคา การจัดกิจกรรมพิเศษ โดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา เช่น การรับรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ ดัง

นั้นธุรกิจควรประยุกต์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย  

ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ เกิดการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ

สินค้าและบริการเพื่อในท้ายที่สุดแล้วลูกค้าตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, เฟอร์นิเจอร์, ผู้สูงอายุ 

Abstract

This article is a documentary study, by collecting data from concepts, academic works, research 

results, articles, news related to the marketing factors related to the buying decision, with the aim 

of this article is intended to demonstrate the academic ideas and findings of researches that support 

the marketing factors related to the purchasing decision are (1) integrated marketing communication, 

such as advertising, online marketing and social media, viral marketing and (2) customer relationship 

management, such as price reductions, special events. The marketing factors related to the buying 

decision by mediated on psychological factors, such as perception, motivation, attitude. Therefore, busi-

nesses should apply the integrated marketing communication and customer relationship management  

in order to reach their target customers. Along with building good relationships with customers to  

let customers perception, learning, motivation, good attitude towards products and services, and  

the finally, customers buying decision of products and services. 

Keywords: Marketing factors, buying decision, furniture, elderly
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Marketing factors Associated with buying decision of furniture for the elderly
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หลายปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันประเทศไทยต้องปรับ

ตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมประเทศเข้าสู ่สังคมผู ้อายุ  

(age society) ในปี 2558 - 2573 และเข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุอย่างสมบูรณ์ (completed age society) ในปี 2583  

เมือ่ผูส้งูอายเุป็นประชากรทีม่สีดัส่วนสงู การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต จึงเป็นส่วนส�าคัญของการ 

เตรียมความพร้อมภายใต้กรอบนโยบาย แผนงานต่าง ๆ  

ที่ภาครัฐได้มีประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องและพยายาม

ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนงาน อาทิ แนวทางส่ง

เสริมให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ แนวทางการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิต แนวทางการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและ

นวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตในสังคมสูงวัย (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2560) แต่จากสถิติอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึน

ไปในประเทศไทยจากการพลัดตกหกล้มซึ่งสาเหตุประการ

หน่ึงคอืการจดัสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีไ่ม่เอือ้ต่อการ

ด�ารงชีวิตในสังคมสูงอายุส่งผลต่อการบาดเจ็บ และเสีย

ชีวิตของผู้สูงอายุ และจากการทบทวนงานวิจัยพบว่าการ

พลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน

บ้าน (นงนุช วงศ์สว่าง และคณะ, 2560, น. 2492-2506) 

สอดคล้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (environment risk 

factors) มีความสัมพันธ์กับการเกิดการพลัดตกหกล้มท้ัง

ภายใน และภายนอกบ้าน การประเมินและให้ความรู้แก ่

ผู้สูงอายุ ในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเป็นอีกแนวทาง

หนึ่งที่ไม่ควรละเลยในการการป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

(ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์, 2559, น. 119-131)  

ดงันัน้จากการเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างประชากร 

ที่ประเทศไทยมีสัดส่วนผู ้สูงอายุสูงที่สุดเป็นอันดับ 4  

ในทวีปเอเชียและเป็นอันดับสองในอาเซียน จึงต้องเตรียม

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม

และที่ส�าคัญคือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ที่ผู้บริโภคที่

เป็นผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากผู้บริโภควัยอื่น ๆ รวมถึง 

พฤติกรรมผู ้บริโภค เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างทาง

สังคมจากการที่ผู ้สูงอายุสมัยใหม่เป็น Active seniors  

ที่ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง มีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีชัดเจน 

รักษาภาพลักษณ์ของตนเอง จึงไม่ต่างกับพฤติกรรมของวัย

ท�างานหรือวัยรุ่น นักการตลาดที่แบ่งส่วนตลาดด้วยช่วง

วัย อาจไม่ส�าคัญหรือจ�าเป็นเท่ากับการแบ่งส่วนตลาดด้วย

พฤตกิรรมและความสนใจของผูส้งูอาย ุ(วชัราภรณ์ ชวีศษิฐ, 

2562, น. 38-54) 

เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ของผู้สูงอายุ จึงกลายเป็นโอกาสของธุรกิจอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ของไทย เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากร

สัดส่วนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องและเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีก�าลัง

ซื้อ มีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีทันสมัย ยังสามารถท�างานได้ 

พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ การด�าเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายใน

ท่ีพักอาศัย สินค้าและบริการกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของ

ตกแต่ง สิ่งอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตจึงเป็นสินค้า

และบริการท่ีผู้สูงอายุก�าลังให้ความสนใจ เช่น เตียงนอน/

โต๊ะเก้าอี้ปรับระดับได้ พื้นกระเบ้ืองกันลื่น ราวจับ อุปกรณ์ 

sensor ตามจุดต่างๆ ในบ้านที่เชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟน 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) 

แม้ว่าปัจจุบัน ภาคธุรกิจมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อส่งเสริมสุข

ภาพและเพื่อสนับสนุนการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ของผู้สูง

อายุให้มีความสะดวกสบาย และมีปลอดภัยมากข้ึน เช่น 

ผลิตภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์

เสริมความงามผิว เครื่องมือ เครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์ 

(รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว, 2561, น. 42-50) แต่กลุ่มลูกค้าผู้สูงอาย ุ

ท่ีซ้ือสินค้าสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ สิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู ้สูงอายุ ยังมีสัดส่วนไม่มาก เมื่อเทียบ

กับกลุ่มลูกค้าวัยท�างาน ท่ีซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์  

สิ่งอ�านวยความสะดวก ส�าหรับวัยท�างาน กลุ่มลูกค้าผู้สูง

อายจุงึเป็นโอกาสในการขยายตลาดเฟอร์นเิจอร์ ดงันัน้ธุรกจิ

เฟอร์นิเจอร์จึงต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาด 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ ส�าหรับ 

ผูส้งูอายใุนประเทศไทย เพือ่สามารถก�าหนดรปูแบบกลยทุธ์

ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ

 
แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัจติวทิยำทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจซือ้

 เมื่อต้องกล่าวถึงปัจจัยจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือนั้น ควรต้องเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ 

เพราะความต้องการก่อให้เกิดแรงจูงใจทางจิตวิทยา ที่จะ

ตัดสินใจซ้ือเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ท้ังนี้ความ
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ต้องการของมนุษย์มีอยู่ 5 ระดับตามทฤษฎีล�าดับขั้นความ

ต้องการของอับราฮัม มาสโลว์ ได้แก่ (1) ความต้องการทาง

กายภาพ physiological needs ถือเป็นความต้องการขั้น

พ้ืนฐานจากปัจจยั 4 ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินชวีติ เป็นความ 

ต้องการจ�าเป็นทีข่าดไม่ได้หรอืขาดไปจะส่งผลต่อความยาก

ล�าบากในการใช้ชีวิต (2) ความต้องการความมั่นคงและ

ปลอดภัย safety and security needs เป็นความต้องการ

ให้ได้รับการป้องกัน เช่น ความปลอดภัย ค�าสั่ง กฎหมาย 

ข้อจ�ากัด เสถียรภาพ ฯลฯ (3) ความต้องการทางสังคม 

social needs เป็นความต้องการทางด้านความสัมพันธ์

กล่าวคือ การได้รับความชื่มชม ได้รับความรักจากเพื่อน

ร่วมงาน จากครอบครัว ฯลฯ (4) ความต้องการได้รับการ

ยกย่อง esteem and ego needs เป็นความต้องการทีม่าก

ขึ้นจากขั้นที่ 3 คือเป็นขั้นความต้องการได้รับการยอมรับ 

ยกย่องจากสังคมที่เราอยู่ อาทิ ได้รับการยอมรับจากเพื่อน

ท่ีเรียนเพราะมีผลการเรียนดีเด่น ได้รับการยอมรับจาก

เพื่อนที่ท�างานเพราะเป็นคนท�างานเก่งและ (5) ความต้อง 

การตอบสนองความฝนัในชีวติ self-actualization needs 

การบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง แสวงหาการเติบโตส่วน

บุคคลและประสบการณ์สูงสุด เพื่อให้ตนเองประสบความ

ส�าเร็จตามความต้องการหรือตามความใฝ่ผัน (Kotler and 

Keller, 2016, p.188, Schiffman and Wisenblit, 2015, 

p. 90-91) พฤติกรรมที่แสดงออกจึงเป็นสิ่งสะท้อนความ

ต้องการที่ได้รับการตอบสนอง

 จุดเริ่มต ้นของการท�าความเข ้าใจพฤติกรรม 

ผู้บริโภค คือรูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การตลาด

และการกระตุ้นส่ิงแวดล้อม เข้าสู่จิตส�านึกของผู้บริโภค 

และรูปแบบของกระบวนการทางจิตวิทยารวมกับลักษณะ

บางประการของผู้บริโภค เพื่อส่งผลให้เกิดกระบวนการ

ตัดสินใจ งานของนักการตลาดคือการเข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึน

ในจิตส�านึกของผู้บริโภคระหว่างสิ่งกระตุ้นทางการตลาด

ภายนอก กับการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายที่ต้องการ

ให้ผู้บริโภคตัดสินใจ รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคได้

ถูกกล่าวถึงในหลายๆ มุมมอง ดังเช่น รูปแบบการตัดสินใจ

ของ Kotler และ Keller ที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยจิตวิทยา

ของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งปัจจัยจิตวิทยาดัง

กล่าวประกอบด้วย (1) แรงจูงใจ motivation (2) การรับรู้  

perception (3) การเรียนรู้ learning และ (4) การจดจ�า 

memory (Kotler and Keller, 2016, pp. 187-193)  

ส่วนมุมมองของ Schiffman และ Wisenblit นั้นมอง

ว่าปัจจัยจิตวิทยาที่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยน�าเข้าของ

กระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วยคือ (1) แรงจูงใจ  

(2) บุคลิกภาพ (3) การรับรู้ (4) ทัศนคติ และ (5) การเรียนรู้  

(Schiffman and Wisenblit, 2015, p. 82-150) 

 การตัดสินใจซื้อเป็นพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่

มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ ซึ่งผลการตัดสินใจของ 

ผู ้บริโภค จะส่งผลต่อสภาพเศรฐกิจ ท�าให้มีการศึกษา

ปัจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ตัวอย่างเช่น การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ของผู้บริโภคของ Tony Yeshin ท่ีได้กล่าวถึงการท�าความ

เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในระยะแรกการศกึษาเชงิทฤษฎเีกีย่วกบัตวัแปรทีเ่กีย่วข้อง

กับการตัดสินใจของผู้บริโภค มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปท่ี

ตัวแปรทางเศรษฐกิจเพื่ออธิบายความแตกต่างที่มีอยู่ใน

กลุ่มผู้บริโภค ซึ่งให้ความเข้าใจท่ีจ�ากัดของกระบวนการ

การตดัสนิใจ เนือ่งจากการไม่สนใจปัจจยัทางจติวทิยาทีเ่ป็น

ตัวแปรส�าคัญของการตัดสินใจของผู้บริโภค กระบวนการ

ตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนที่แยกออกจากกันและเป็น

ไปตามหลักวิชาการที่มีอยู่ ประกอบด้วยขั้นการรับรู้ปัญหา 

problem recognition ขัน้การรวมรวบข้อมลู information  

gathering ขัน้ประเมนิทางเลอืก evaluation of alternatives  

และขั้นเลือกผลิตภัณฑ์ product choice ซึ่งในทางปฏิบัติ

การตัดสินใจซื้อแต่ละครั้ง ไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามทุกขั้น

ตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และไม่จ�าเป็นต้องท�า

ตามล�าดับของกระบวนการ นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อมาจากสภาพแวดล้อมล้อมรอบตัว 

ผู้บริโภค เช่น วัฒนธรรม สถานะทางสังคม โดยเฉพาะ

กลุ่มอ้างอิงอย่างเพื่อนหรือคนในครอบครัวของผู้บริโภคที่

สื่อสารข้อมูล ประสบการณ์ของตนท่ีได้รับรู้หรือเรียนรู้มา

ถ่ายทอดให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ ที่เรียกว่าการสื่อสารแบบ

ปากต่อปาก และมาจากปัจจัยจิตวิทยา เช่น ความต้องการ 

และแรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ (Tony Yeshin ,1998, 

pp. 21-22) 

 Schiffman and Wisenblit (2015, p.47, 368-374)  

กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดขึ้นจากสี่ศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ศาสตร์ด้านจิตวิทยา คือ การศึกษาจิตใจมนุษย์และ

ปัจจัยทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรม เช่น ความต้องการ 

ลักษณะบุคลิกภาพ การรับรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้ 
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และทัศนคติ (2) ศาสตร์ด้านสังคมวิทยา คือ การศึกษา

การพฒันาโครงสร้างการท�างานและปัญหาของสงัคมมนษุย์  

(3) ศาสตร์ด้านมนษุยวทิยา เป็นการเปรยีบเทยีบวฒันธรรม

และการพัฒนาของสังคมมนุษย์ เช่น ค่านิยมทางวัฒนธรรม

และวัฒนธรรมย่อย และ (4) ศาสตร์ด้านการสื่อสาร เป็น 

กระบวนการให้หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวหรือส่ือ

ข้อมูลออกไปผ่านช่องทางต่าง ๆ และใช้กลยุทธ์การโน้ม

น้าวใจ ดงัภาพ 2 แสดงรปูแบบการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค

ภำพ 1 Consumer Decision Making Model 

Note. From Consumer behavior. (P.368), by L.G. and Wisenblit, J.L., 2015, 11th edition. Carlisle Publishing  

Service: Courier Kendallville

 จากภาพ 1 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ซึ่งมีสามองค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบด้านปัจจัยน�าเข้าของรูปแบบการ

ตัดสินใจ ของผู้บริโภคประกอบด้วยอิทธิพลภายนอกสาม

ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงผู ้บริโภค และชักชวน 

ผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ การโฆษณาและความ

พยายามส่งเสริมการขายอื่น ๆ นโยบายการก�าหนดราคา

และช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือ

บริการให้ถึงผู ้บริโภค (2) อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรม 

ได้แก่ ครอบครัวของผู้บริโภค, เพื่อน, ชนชั้นทางสังคม, 

กลุ่มอ้างอิง, วัฒนธรรมและหรือวัฒนธรรมย่อย และ  

(3) การสื่อสารซึ่งเป็นกลไกที่ส่งมอบส่วนประสมการตลาด

และอิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมให้กับผู้บริโภค เช่น การ

สื่อสารแบบปากต่อปาก การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ 

 องค ์ประกอบด้านกระบวนการของรูปแบบ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู ้บริโภคนั้นต้องพิจารณา

อิทธิพลของแนวคิดทางจิตวิทยาประกอบด้วยอิทธิพล

ภายใน ได้แก่ (1) แรงจูงใจ motivation (2) บุคลิกภาพ 

personality traits (3) การรับรู้ perception (4) ทัศนคติ 

attitudes และ (5) การเรยีนรู ้learning ซึง่อทิธพิลดงักล่าว  

มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (1) รับรู้ถึงความ

ต้องการ (2) การหาข้อมูลหลายทางเลือกเป็นการหาข้อมูล

ก่อนการซ้ือ และ (3)การประเมินทางเลือก) 
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องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ของรูปแบบการตัดสินใจของผู้

บริโภคประกอบด้วย พฤติกรรมการซื้อ purchase และ

การประเมินผลหลังการซื้อ post-purchase evaluation 

ซ่ึงหากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อซ�้า re-purchase แสดงให้

เห็นว่าผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น trust และเกิดความภักดี 

loyalty ขึ้นในใจผู้บริโภค  

 Kotler and Keller, (2016, p. 187,194)  

ได้กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคยังได้รับอิทธิพลจาก

ค่านิยมหลัก ระบบความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของทัศนคติและ

พฤตกิรรม ซึง่ค่านิยมหลกันัน้จะลกึลงไปมากกว่าพฤตกิรรม

หรือทศันคตแิละตดัสนิในระดับพืน้ฐาน ทางเลอืกและความ

ต้องการของผู้คนในระยะยาว นักการตลาดที่เชื่อว่าด้วย

การดึงดูดความสนใจ มีความเป็นไปได้ที่ท�าให้เกิดอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อ จะก�าหนดเป้าหมายผู้บริโภคบนพื้น

ฐานของค่านิยมของผู้บริโภค นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย (1) ปัจจัยทาง

วัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการก�าหนดความต้องการ

และพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ความเชื่อ ระดับการศึกษา 

(2) ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื้อของผู้บริโภค เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ชีวิตประจ�าวัน เช่น บทบาทหน้าที่ทางสังคมของผู้บริโภค 

สถานะทางครอบครัว สังคมที่เปลี่ยนไป ต้องก้าวให้ทัน

ในสังคม (3) ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยจากคุณสมบัติ

ส่วนตัวด้านกายภาพของผู้บริโภค เช่น อายุ เพศ อาชีพ 

รายได้ เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด�าเนินชีวิต และ  

(4) ปัจจยัทางจติวทิยา เป็นปัจจยัจากคณุสมบตัส่ิวนตวัด้าน

จิตใจหรือจิตวิทยาของผู้บริโภค เช่น ความเชื่อ เจตคติ การ

รับรู ้แนวความคดิ และเมือ่มสีิง่เร้าหรอืสิง่กระตุน้ความรูส้กึ

หรือความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้บริโภค ย่อมมีอิทธิพล

ท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิการกระท�าต่างๆเพือ่ตอบสนองความรูส้กึ

หรือความต้องการ โดยหาเหตุและผลให้แก่ตนเองเป็นการ

กระตุน้ให้เกิดการตัดสนิใจซือ้โดยกระบวนการตัดสนิซือ้ของ

ผู้บริโภคน้ัน ประกอบ 5 ด้วยขั้นตอน กล่าวคือ (1) ขั้นการ 

รับรู้ถึงความต้องการ (need recognition) หรือการรับรู ้

ปัญหา (problem recognition) : เป็นขั้นที่ผู ้บริโภค

ตระหนกัถงึปัญหาหรอืความต้องการของตนเอง (2) ขัน้การ 

ค้นหาข้อมูล : เมื่อผู้บริโภครู้ความต้องการของตนเองแล้ว 

ก็จะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ทั้งแหล่งข้อมูลภายใน

และภายนอก (3) การประเมินผลทางเลือก : จะน�าข้อมูล

ท่ีรวบรวมได้ในข้ันท่ี 2 มาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อ

เปรยีบเทยีบหาทางเลอืกและความคุม้ค่าในแต่ละทางเลอืก  

(4) ขัน้การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืก : ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืก

ท่ีดีท่ีสุดจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในข้ันที่ 3 

และ (5) ขั้นการประเมินภายหลังการซื้อ : ขณะที่ผู้บริโภค

จะน�าผลติภณัฑ์ทีซ่ือ้นัน้มาใช้กจ็ะท�าการประเมนิผลติภณัฑ์

นั้นไปด้วย ซ่ึงผลการประเมินดังกล่าวของผู้บริโภคจากการ

ใช้สินค้านั้น จะเป็นข้อมูลส�าคัญในข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ

ผู้บริโภคในครั้งถัดไป 

 Kotler และ Keller ยังกล่าวอีกว่า พฤติกรรม

ผู ้บริโภค คือ การศึกษาว่าบุคคล กลุ ่ม และองค์กร

เลือกซื้อ เลือกใช้ และจ�าหน่ายสินค้า บริการ ความคิด  

หรือประสบการณ์เพื่อสนองความต้องการอย่างไร นักการ

ตลาดจึงต ้องเข ้าใจท้ังทฤษฎีและความเป ็นจริงของ

พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและส่วนบุคคล 

ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลท่ีกว้างท่ีสุดและลึกที่สุด 

เพราะวัฒนธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานของความต้องการและ

พฤติกรรมของบุคคล ผ่านครอบครัวและสถาบันที่ส�าคัญ

อื่น ๆ นักการตลาดจะต้องใส่ใจกับคุณค่าทางวัฒนธรรม

ในทุกประเทศเพื่อท�าความเข้าใจวิธีการท�าการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดและหาโอกาสส�าหรับผลิตภัณฑ์

ใหม่ นอกจากปัจจัยทางวัฒนธรรมแล้วปัจจัยทางสังคม 

เช่น กลุ่มอ้างอิง ครอบครัวและบทบาทและสถานะทาง

สังคม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เพราะกลุ่มอ้างอิงของ

บุคคลคือกลุ่มทั้งหมดที่มีอิทธิพลโดยตรงหรืออิทธิพลทาง

อ้อมต่อทศันคตหิรอืพฤตกิรรม ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะมหีลาย

บทบาท ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนและสื่อสารถึง

บทบาทและสถานะที่แท้จริงหรือสะท้อนความต้องการใน

สังคม ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ของผู้ซ้ือ เช่น อายุและอาชีพและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

บุคลิกภาพและแนวคิดในตนเอง และวิถีชีวิตและค่านิยม  

สิง่เหล่านีม้ผีลกระทบโดยตรงต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค นกัการ

ตลาดจึงเป็นจึงต้องติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ในกลุ่มเป้าหมาย
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ภาพ 2 Model of Consumer Behavior

Note Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed). NJ: Pearson. p.187

 จากภาพ 2 เป็นรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคของ 

Kotler and Keller จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจซ้ือเกิดจาก

การที่ผู้บริโภคด�าเนินการในการเลือกผลิตภัณฑ์ product 

choice การเลือกแบรนด์ brand choice การเลือกผู้ขาย 

dealer choice จ�านวนทีซ่ือ้ purchase amount  ช่วงเวลา

ที่ซื้อ purchase timing เช่น ช่วงสุดสัปดาห์ และวิธีการ

ช�าระเงิน payment method เช่น ช�าระผ่านบัตรเครดิต 

สอดคล้องกบังานวจัิยของ ภกัดี มะนะเวศ (2562, น. 75-87)  

ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุด

ครวัน�าเข้าของผูบ้รโิภค โดยมวีตัถปุระสงค์เเพือ่ศกึษาปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม

ผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวน�า

เข้าของผู้บริโภค ส่วนหนึ่งของผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน

พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ 

คุณสมบัติส�าคัญที่สุดของสินค้า ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจซื้อ และการซื้อซ�้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์

ชุดครัวน�าเข้าโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านช่วง

เวลาที่เดินเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวไม่แตกต่าง ส่วนการ

ตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวน�าเข้าโดยรวม ให้ระดับ

ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยระดับมากที่สุด คือ ด้าน

พฤติกรรมในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบตรงตาม

ที่คาดหวัง รูปแบบการจ่ายช�าระด้วยการผ่อนช�าระบัตร

เครดิต หรือช�าระคร้ังเดียวด้วยบัตรเครดิตมีอิทธิพลน้อย

กว่ารูปแบบจ่ายช�าระด้วยเงินสด 

 ถึงแม้ว่าปัจจัยจิตวิทยาเป็นอิทธิพลภายในที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ (1) แรงจูงใจ motivation  

(2) บคุลกิภาพ personality traits (3) การรบัรู ้perception  

(4) ทัศนคติ attitudes และ (5) การเรียนรู้ learning 

อย่างไรก็ดีเมื่อทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน

ใจซ้ือจะพบว่าปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อนั้น

คือปัจจัยการตลาด ดังเช่น การศึกษาพฤติกรรมการซื้อ

ของผู้สูงอายุเริ่มมีแพร่หลายในหลากหลายกลุ่มสินค้า ซึ่ง 

อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558, 

น. 78-94) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูง

อายุในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

(1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยทาง

สังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และการตัดสินใจเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

(2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย

ทางการตลาด ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยาและ

การตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูง

อายุในกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูง

อายุในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่ม คือ  

กลุ ่มที่ 1 ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น

ประชาชนผู ้สูงอายุ ท่ีมีอายุตั้งแต ่ 60 ปี ข้ึนไปในเขต
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กรุงเทพมหานครจ�านวน 9 คน กลุ่มที่ 2 คือ ประชาชน 

ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบริโภคผลติภณัฑ์อาหารสขุภาพ

ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ (เป็น

ปัจจัยด้านจิตวิทยา) ด้านความเชื่อมั่น ด้านครอบครัว ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านรูปแบบการด�ารงชีวิต ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และเพศ 

 ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล (2558, น. 51-61)  

ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยในร้าน

ค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

การซ้ือสินค้า ของผู้บริโภคสูงวัยในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรคในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยใน

ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ โดยเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ  

ทั้งในเขตเมืองและ 4 ภูมิภาค จ�านวน 135 ตัวอย่าง พบว่า  

พฤติกรรมการซื้อของผู ้สูงวัยนั้นจะซื้อสินค้าในปริมาณ

ท่ีพอดีต่อการบริโภค เลือกซื้อจากร้านค้าที่อ�านวยความ

สะดวกในการซ้ือด้วยบริการ 24 ชั่วโมง ร้านค้าต้องอยู่ใกล้

ชุมชน หรือเป็นทางผ่านในการใช้ชีวิตประจ�าวัน และการ

ส่งเสริมการขายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่า ผู้บริโภค

สูงวัยมีพฤติกรรมการซื้อจากการลดราคาสินค้ามากท่ีสุด 

และต้องการ การส่งเสริมการขายที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน 

และผู้สูงวัยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอุปสรรคจากการซื้อสินค้า

ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

 การศกึษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของ

ชนดิา โมทองและทิพย์วรรณา งามศักด์ิ (2560, น. 115-133)  

ที่ ได ้ศึกษาเรื่องกลยุทธ ์การตลาดเพื่อ เพิ่มยอดขาย

เฟอร์นิเจอร์ร้าน ABC ในอ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภคในเขตอ�าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา และ (2) เพื่อก�าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อ

เพิ่มยอดขายร้าน ABC เฟอร์นิเจอร์ โดยเก็บรวมรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถาม และน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมทางการ

แข่งขัน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การก�าหนด

กลยุทธ์โดย TOW’S Matrix พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ในระดับส�าคัญมากที่สุดได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์แข็งแรงทนทาน หลากหลายสวยงาม ทันสมัย 

ราคาถูกเหมาะสม กับคุณภาพ ต่อรองได้ มีการลดราคา 

ท�าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เจ้าของร้าน และพนักงานมี

ความเป็นกันเอง รับประกันคุณภาพ บริการรวดเร็วและ

พนักงานมีความช�านาญ 

ปัจจัยกำรตลำดท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจซื้อ

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจยัการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยปัจจัยที่ส�าคัญ ดังนี้

 1.การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated  

marketing communication - IMC) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ Don E. Schultz กล่าวว่า  

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ เป็นแนวคดิผสมผสาน 

การสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริม

การขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาด

โดยตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การจัดแสดงสินค้า การใช้

ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ การจัดทีมงานขาย สื่อเคลื่อนท่ี การจัด

สัมมนา หากกิจการเลือกใช้สื่อแต่ละชนิดได้ตามจุดเด่น 

และหากเลือกใช้สื่อใดและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่

จ�าเป็นที่ต้องใช้สื่อให้ครบทุกประเภท การน�าโปรแกรมการ

สื่อสารการตลาดมาใช้เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่ม

ลูกค้าคาดหวังในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ (Schultz, 1990, 1994 

อ้างแล้วใน เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2561, น. 138) ส�าหรับ 

Shimp มองว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

(integrated marketing communication - IMC) คือ

ข้ันตอนหรือกระบวนการในการสื่อสารท่ีเก่ียวข้องกับแผน

งานท่ีกิจการได้ว่างไว้ การสร้าง การรวมและการใช้งาน

รูปแบบต่าง ๆ ของการสื่อข้อมูลข่าวสารของกิจการออก

ไปยังกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสื่อทางโฆษณา การส่ง

เสริมการขาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรูปแบบอื่น 

ๆ ท่ีสื่อไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยหัวใจส�าคัญของการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคือ (1) เริ่มจากลูกค้าหรือ

ผู้ท่ีมีโอกาสเป็นลูกค้า (2) ใช้การสื่อสารเป็นการติดต่อหรือ

จดุสมัผสัท่ีเกีย่วข้อง (3) การสือ่สารนัน้เป็นไปในทางเดยีวกนั  

(4) เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ (5) การ

สื่อสารนั้นต้องมีส่งต่อพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ท่ีมีโอกาส

เป็นลูกค้า (Shimp, 2007, pp. 4-7) นั้นคือส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการซื้อ นอกจากนี้ Kotler และ Keller กล่าวว่า 

กิจกรรมการสื่อสารการตลาดช่วยให้แบรนด์มีส่วนร่วม

และเพิ่มยอดขายในหลาย ๆ  ด้านโดยการสร้างการรับรู้ถึง

แบรนด์การสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ในความทรงจ�าของ

ผู้บริโภค ท�าให้เกิดการตัดสินใจในเชิงบวกหรือความรู้สึก

ของแบรนด์และสร้างความความภักดีของผู้บริโภคได้อย่าง

เข้มแข็ง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 

การโฆษณา (advertising) การส่งเสริมการขาย (sales 

promotion) การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์ 

(event and experience) การประชาสัมพันธ์และการ 

เผยแพร่ (public relations and publicity) การตลาดทางตรง  

(direct marketing) การตลาดเชิงโต้ตอบ (interactive  

marketing) การตลาดแบบปากต่อปาก (word-of-mouth 

marketing) และพนกังานขาย (personal selling) (Kotler  

& Keller, 2012, pp. 478-479) ต่อมาในปี 2016  

Kotler และ Keller ได้กล่าวถึงการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณการ ที่ประกอบด้วย การโฆษณา (advertising) 

การส่งเสริมการขาย (sales promotion) การตลาดเชิง

กิจกรรมประสบการณ์ (event and experience) การ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (public relations and 

publicity) การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (online 

and social media marketing) การตลาดบนมือถือและ

แท็บเล็ต (mobile marketing) การตลาดทางตรง (direct 

and database marketing) และพนักงานขาย (personal 

selling) และมองว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผ่านกระบวนการหรือวิธีในการพยายามที่จะชักชวน เชิญ

ชวน และเตือน ลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรงหรือโดยอ้อม

ใดๆก็ตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแบรนด์ (Kotler 

& Keller, 2016, pp. 581-583) เป็นการท�าให้เกิดการ

ตัดสินใจซื้อ และเสริมสร้างความภักดี  

 จากการศึกษางานวิจัยของธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ 

(2559) ที่ได้ศึกษาการสร้างสื่อโปรโมชั่นที่ส่งผลต่อการ

บริโภคในธุรกิจค้าปลีก วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการในธุรกิจค้าปลีก และ 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการสร้างสื่อโปรโมชั่นสินค้าที่ส่งผล

ต่อการบริโภคสินค้าในธุรกิจค้าปลีก โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานครจ�านวน 

400 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการร้านค้า

ปลีกมากกว่า 5 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ เป็นการมาซ้ือสินค้า

ท่ัวไป การใช้บริการทางด้านการเงิน ส่วนปัจจัยการสร้าง

สื่อโปรโมช่ันพบว่า ประกอบด้วย สื่อต้องมีความชัดเจน 

มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง มีความสวยงาม 

จะท�าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ perception ซ่ึงเป็นปัจจัย

จิตวิทยา และสามารถท�านายการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ได้ร้อยละ 59.2 (ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ ,2559, น. 62-50) 

 ส�าหรับธุรกิจในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ใช้กลยุทธ์

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการไปยังกลุ ่มลูกค้าเป้า

หมายท่ีต้องการให้เกิดการตัดสินซ้ือ และกลุ่มลูกค้าเดิมที่

ต้องการให้กลับมาซื้อสินค้าซ�้า ดังงานวิจัยของคณินภาสจ์  

ขจร และบุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัย

กลยุทธ ์การสื่อสารการตลาดโมบายล์ แอปพลิเคชั่น 

ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  

เพือ่ศกึษากลยทุธ์การสือ่สารการตลาดโมบายล์ แอปพลเิคชัน่ 

ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยเป็น 

การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก ร่วมกับการ

ค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารต่าง ๆ  พบว่า บริษัทมีขั้นตอน

การใช้กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ 6 ขัน้ตอน 

และใช้ 3 เครื่องมือในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย

ออนไลน์ การตลาดบนมือถือ นอกจากนี้ยังใช้สื่อออฟไลน ์

สนับสนุนการสื่อสารผ่านฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ 

สื่อโฆษณาในร้านค้า และการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึง

การมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสมาชิกเพื่อดึงลูกค้ากลับมา

ท่ีสาขาเพื่อซ้ือสินค้าอีกครั้ง (คณินภาสจ์ ขจร และบุปผา 

ลาภะวัฒนาพันธ์, 2559 น. 69-91) 

 ท้ังการจัดกิจกรรมพิเศษ และการมอบสิทธิพิเศษ

ให้กบัลกูค้าเป็นการบรหิารความสมัพนัธ์ของลกูค้าให้มสีาย

สัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท ซึ่งในปัจจุบันการจัดโปรแกรมหรือ

กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อให้

โปรแกรมทางการตลาดหรือกิจกรรมพิเศษนั้นท�าให้ลูกค้า

ได้รับพึงพอใจและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า 

บริการหรือบริษัทผู้ขาย 

 2. การบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ (customer relation-

ship management - CRM) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซ้ือ Buttle ได้กล่าวถึงค�าจ�ากัดความของ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ว่าเป็นระบบบูรณาการข้อมูลที่ใช้

ในการวางแผนก�าหนดเวลาและควบคุมกิจกรรมก่อนการ

ขายและหลังการขายในองค์กร CRM รวบรวมทุกแง่มุม 
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ของการตดิต่อกบัลกูค้าและลกูค้ารวมถงึคอลล์เซน็เตอร์ แรง

ขาย การตลาด การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการเช่ือม

ต่ออินเทอร์เน็ต เป้าหมายหลักของ CRM คือการปรับปรุง

การเตบิโตในระยะยาวและความสามารถในการท�าก�าไรผ่าน

ความเข้าใจพฤตกิรรมของลกูค้าได้ดียิง่ขึน้ CRM มพ้ืีนฐานมา

จากข้อมลูทีม่คีณุภาพสงู เป็นข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัลกูค้าและ

เปิดใช้งานเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเทคโนโลยี

สารสนเทศ กล่าวคือ CRM คือ “กลยุทธ์ธุรกิจหลัก” ท่ีมี

เป้าหมายเพ่ือ “สร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเป้า

หมายที่เป็นก�าไรของบริษัท” (Buttle, 2009, p. 9,15)  

ซ่ึงเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ส�าหรับ Kotler มองว่า 

CRM เป็นเครื่องมือส�าคัญในเพิ่มระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้า และการรักษาลูกค้า ดังนั้น CRM จึงมีบทบาทใน

กระบวนการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ โดย (1) การก�าหนด

เป้าหมายโดยการระบุและสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพ

และการย้ายลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ไปสู่การเป็นลูกค้าจริง 

(2) การจัดการการตอบสนองโดยการจัดการโอกาสในการ

ขายและการสอบถามลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นพืน้ฐาน 

(3) การชักน�าลูกค้าเพื่อครอบคลุมกระบวนการสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้าและมีเป้าหมายที่จะท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่า

ตนเองมีคุณค่า (4) การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและ

อาจเกี่ยวข้องกับการยกระดับแรงจูงใจด้านความภักดีและ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ (5) การจัดการข้อร้องเรียน

ของลูกค้า โดยการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียนต้องเป็นที่

พอใจของลูกค้า และ (6) การรักษาลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ 

(Kotler, 2003 อ้างแล้วใน Drummon, Ensor & Ashford  

2008, p. 296) นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ผ่านการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเพื่อบริหารความสัมพันธ์จึง

เป็นหัวใจส�าคัญ โดยมีการจัดรูปแบบตาม Rapp และ 

Collins ซ่ึงแบบจ�าลองในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

Traders และ Customer ได้แก่ (1) แบบจ�าลองการสร้าง

สัมพันธ์ด้วยรางวัล (reward model) เป็นแนวคิดการ

พยายามจัดโปรแกรมการให้รางวัลแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

กับพฤติกรรมเป้าหมายบางอย่างของลูกค้า (2) แบบจ�าลอง 

การสร้างสัมพันธ์ตามเงือ่นไขสญัญา (contractual model) 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบการผูกมัดลูกค้า  

ตามเง่ือนไขสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทและลูกค้าจะ

ได้รับประโยชน์หลักตามเง่ือนไขหรือพันธะสัญญานั้น  

(3 )  แบบจ� าลองการสร ้ างสัมพันธ ์ด ้ วยคุณค ่า เพิ่ ม  

(value-added model) เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับ

ลกูค้า ด้วยประโยชน์ทีล่กูค้าจะได้รบัเพิม่เตมิหรอืนอกเหนอื

ไปจากประโยชน์หลักท่ีลูกค้าได้รับ ถือเป็นการท�าให้ลูกค้า

ได้รับความรู้สึกที่เหนือกว่าความพึงพอใจของลูกค้า และ  

(4) แบบจ�าลองการสร้างสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้เฉพาะ

ด้าน (educational model) เป็นการจัดโปรแกรมการให้

ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าซ่ึงอยู่

ในฐานข้อมูลของบริษัท (Rapp and Collins, 1996 อ้าง

แล้วใน เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2561, p. 301) ซ่ึงสุรเดช  

สุเมธาภิวัฒน์ ได้กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิผลในการส่ง

เสริมการขาย ท่ีมุ่งสู่ผู ้บริโภคในยุค digital Marketing 

ซึ่งจะท�าให้เกิดอิทธิพลต่อผู้บริโภคด้านโน้มน้าวความเชื่อ  

ด้านเปลี่ยนแปลงทัศคติ ด้านความรู้สึก นั่นคือมีอิทธิพล

หรือส่งผลต่อจิตวิทยาของผู ้บริโภค และเร่งพฤติกรรม

การซื้อสินค้าหรือบริการได้เร็วขึ้นกว่าปกติ ผ่านเคร่ือง

มือการส่งเสริมการขายเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ประกอบด้วย (1) การแถมคูปองแลกสินค้า (Get Coupon 

more product) (2) การลดราคา (Price - off Deals)  

(3) การเล่นเกมส์สะสมแต้ม (Game Rate) และ (4) การจัด 

กิจกรรมพเิศษ (Event - sponsorship) (สรุเดช สเุมธาภวิฒัน์, 

2562, น. 172-177) จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ 

Rapp และ Collins 

 นอกจากนี้งานวิจัยของ Wang and Feng (2013, 

pp.1678-1700) ท่ีได้ศึกษาเรื่องความสามารถในการ

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การวัดสิ่งท่ีมาก่อนและผล

ท่ีตามมา โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อขยายมุมมองที่อิง

กับทรัพยากรไปสู่บริบทของการจัดการความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดความสามารถในการ

จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ (3) เพื่อส�ารวจบุคคล

ส�าคัญและผลที่ตามมาของความสามารถของ CRM โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าแบบจ�าลอง

การวัดวัดความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 

มีสามปัจจัย คือ ความสามารถในการจัดการการโต้ตอบ

กับลูกค้า ความสามารถในการยกระดับความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าและความสามารถในการชนะลูกค้า และผลลัพธ์ยัง

สนับสนุนอิทธิพลของการวางระบบลูกค้าขององค์กรที่ยึด

ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีของการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

รวมถึงอิทธิพลของความสามารถของในการบริหารลูกค้า
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สัมพันธ์มผีลต่อประสทิธภิาพขององค์กรและการสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบันที่มีทั้งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

และออฟไลน์ก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความส�าคัญ ดังเช่น 

Sunil (2015, pp. 442-455) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวโน้มและ

แนวทางปฏิบัติของผู้บริโภคที่ซื้อออนไลน์และออฟไลน์: 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภคโดยมี

วัตถปุระสงค์ในการศกึษาเพือ่ประเมนิแนวโน้มและแนวทาง

ปฏิบัติของผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของตนทั้งแบบออนไลน์

และออฟไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านข้อเสนอก่อน

การขายซึ่งรวมถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ 

ได้แก่ การลดราคา การขายพิเศษ ส่วนลด และคูปอง  

ซึ่งง่ายต่อการรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านนโยบายการ

แบ่งประเภทท่ีดีกว่าและหลังการขายซึ่งรวมถึงการเลือก

แบรนด์ และความหลากหลายบริการหลังการขาย อาทิ 

นโยบายการคืนเงิน แลกเปลี่ยนคุณภาพของสินค้า ความ

พร้อมของผลิตภัณฑ์ในสต็อค ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์รวมถึง

ความเร็วในการเลือกและซ้ือประสบการณ์ทางสังคมและ

ครอบครัว ตลอดจนค่าจัดส่ง และการจัดการและเรียกดู

ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ  

สามารถสรปุเป็นตารางความสมัพนัธ์และภาพความสมัพนัธ์

ของปัจจัยการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยจิตวิทยา

ท่ีส่งผลต่อการซ้ือได้ดังนี้ 

ตำรำง 1 

สรุปข้อค้นพบจากแนวคิด ผลงารวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา และปัจจัยการตลาดที่สัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อ

ปัจจัย แนวคิดและงานวิจัย ข้อค้นพบ

ปัจจัยการตลาด

การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ

Don E. Schultz,1990, 1994 อ้างแล้ว

ใน เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2561

IMC เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจซื้อ น�ามาใช้เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่ม

ลูกค้าคาดหวังในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

Shimp and Andrews (2007) ท�าให้ลูกค้าหรือผู้ท่ีมีโอกาสเป็นลูกค้า เกิดพฤติกรรม

การซ้ือ

Kotler and Keller (2012) กิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดช ่ วย เพิ่ มยอด

ขายในหลาย ๆ ด้านโดยผ่านการสร้างการรับรู ้ 

perceptionถึงแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ใน

ความทรงจ�าของผู้บริโภคท�าให้เกิดการตัดสินใจใน

เชิงบวก

Kotler and Keller (2016) เป็นกระบวนการชกัชวน เชญิชวน ลกูค้าหรอืผูบ้รโิภค

โดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆก็ตามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

บริการ และแบรนด์ เพื่อท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

และเสริมสร้างความภักดี

ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ (2559) สื่อต้องมีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่าง

จากคู่แข่ง มีความสวยงาม จะท�าให้ผู้บริโภคเกิดการ

รับรู้ perception และสามารถท�านายการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้บริโภคได้ร้อยละ 59.2



44 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

ปัจจัย แนวคิดและงานวิจัย ข้อค้นพบ

คณนิภาสจ์ ขจรและบปุผา ลาภะวฒันา

พันธ์ (2559)

เว็บไซต์บริษัท การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย

ออนไลน์ การตลาดบนมือถือ นอกจากนี้ยังใช้สื่อ 

ออฟไลน์สนับสนุนการสื่อสารผ่านฝ่ายบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ ได้แก่ สื่อโฆษณาในร้านค้า และการจัด

กิจกรรมพิเศษ รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า

สมาชิกเพือ่ดงึลกูค้ากลบัมาท่ีสาขาเพือ่ซ้ือสนิค้าอกีครัง้

การบรหิารลกูค้าสัมพนัธ์ Buttle. F, (2009) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นสร้างและส่งมอบคุณค่า

ให้กับลูกค้าเป้าหมายที่เป็นก�าไรของบริษัท เพ่ือ

กระตุ้นการตัดสินใจซ้ือ

Kotler, 2003 อ้างแล้วใน Drummon, 

G., Ensor, J., & Ashford, R. 2008

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นการก�าหนดเป้าหมาย

และสื่อสารกับลูกค้าท่ีมีศักยภาพและการย้ายลูกค้า

เป้าหมายเหล่านี้ไปสู ่การเป็นลูกค้าจริง (เกิดการ

ตัดสินใจซ้ือ)

Sunil, D. (2015) การลดราคา การขายพิเศษ ส่วนลด คูปองง่ายต่อการ

รับข้อมูล และนโยบายการคืนเงิน การแลกเปลี่ยน

ของสินค้า มีอิทธิพลต่อการซ้ือ

สุรเดช สุเมธาภิวัฒน์ (2562) การบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ท�าให้เกดิอทิธพิลต่อผูบ้รโิภค

ด้านโน้มน้าวความเช่ือ ด้านเปลี่ยนแปลงทัศคติ  

ด้านความรู้สึก นั่นคือมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อจิตวิทยา

ของผู้บริโภค และเร่งพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือ

บริการได้เร็วข้ึนกว่าปกติ ผ่านเครื่องมือการส่งเสริม

การขายเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าประกอบ

ด้วย 1.การแถมคูปองแลกสินค้า (Get Coupon 

more product) (2) การลดราคา (Price-off Deals)  

(3) การเล่นเกมส์สะสมแต้ม (Game Rate) และ  

(4) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event-sponsorship)

อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ 

และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคของผู้สูง

อายุในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ (เป็น

ปัจจัยด้านจิตวิทยา) ด้านความเชื่อมั่น ด้านครอบครัว  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านรูปแบบการด�ารงชีวิต 

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ตำรำง 1 (ต่อ)

สรุปข้อค้นพบจากแนวคิด ผลงารวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา และปัจจัยการตลาดที่สัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อ
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ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล (2558) ผู ้บริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซื้อจากการลดราคา

สินค้ามากท่ีสุด และต้องการ การส่งเสริมการขายที่

เรียบง่ายไม่ซับซ้อน

ภักดี มะนะเวศ (2562) พบว่าปัจจัยด้าน ด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีรูปแบบตรงตามท่ีคาดหวัง รูปแบบการ

จ่ายช�าระด้วยการผ่อนช�าระบัตรเครดิต หรือช�าระครั้ง

เดียวด้วยบัตรเครดิตมีอิทธิพลน้อยกว่ารูปแบบจ่าย

ช�าระด้วยเงินสด

ชนิดา โมทอง

และทิพย์วรรณา งามศักดิ์ (2560)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ใน

ระดับส�าคัญมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์แข็งแรงทนทาน 

หลากหลายสวยงาม ทันสมัย ราคาถูกเหมาะสม  

กับคุณภาพ ต่อรองได้ มีการลดราคา ท�าเลที่ตั้งอยู่

ใกล้แหล่งชุมชน เจ้าของร้าน และพนักงานมีความ

เป็นกันเอง รับประกันคุณภาพ บริการรวดเร็วและ

พนักงานมีความช�านาญ

ปัจจัยจิตวิทยา Kotler and Keller (2016) ปัจจัยจิตวิทยาของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรียนรู ้ และ

การจดจ�า

Schiffman and Wisenblit (2015) -ปัจจัยจิตวิทยาที่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยน�าเข้าของ

กระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วยคือ แรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ การรับรู้ ทัศนคติ และการเรียนรู้

-ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม (เช่น ความ

ต้องการ ลักษณะบุคลิกภาพ การรับรู้ ประสบการณ์ 

การเรียนรู้ และทัศนคติ

Tony Yeshin (1998) ปัจจัยจิตวิทยาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซือ้ เช่น ความต้องการและแรงจงูใจ ทัศนคต ิบุคลกิภาพ

อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และ

สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์

อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ด้านแรงจูงใจ (เป็นปัจจัยด้านจิตวิทยา) ด้านความเชื่อ

มั่น ด้านครอบครัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านรูป

แบบการด�ารงชีวิต ด้านการส่งเสริมการตลาด

ตำรำง 1 (ต่อ)

สรุปข้อค้นพบจากแนวคิด ผลงารวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา และปัจจัยการตลาดที่สัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อ

หมายเหตุ วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน
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 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยต่างๆ สามารถสรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดกับการ

ตัดสินใจซื้อได้ดังภาพ 3

การสื่อสารการตลาด 
แบบบูรณาการ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ปัจจัยจิตวิทยา

การตัดสินใจซ้ือ

ภำพ 3 ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจซ้ือโดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา
 
หมายเหตุ: วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน 

บทสรุป
 การศึกษาแนวคิดและงานวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัย

การตลาด ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซื้อ โดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา ซึ่งการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ เป็นการวางแผนการใช้โปรแกรม

การสื่อสารในรูปแบบต่างๆร่วมกันกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้รับรู้ ท�าให้เกิด

ทัศคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจ เป็นการกระตุ้นแรง

จูงใจของลูกค้า ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เช่น การสื่อสารผ่าน

เว็บไซต์บริษัท การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ 

การตลาดบนมือถือ และสามารถสื่อสารผ่านช่องทางออฟ

ไลน์ ร่วมกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อโฆษณา

ในร้านค้า และการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการมอบสิทธิ

พิเศษให้กับลูกค้าสมาชิกเพื่อดึงลูกค้ากลับมาที่สาขาเพื่อ

ซื้อสินค้าอีกครั้ง กิจกรรมการการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

กับลูกค้า ท่ีเรียกว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นปัจจัยการ

ตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงรูปแบบการ

สร้างความสมัพนัธ์ถอืเป็นการสร้างคณุค่าและส่งมอบคณุค่า

ให้กับลูกค้าเป้าหมาย จากปัจจัยการตลาดที่กล่าวมาธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ ควรน�าไปปรับใช้โดยศึกษา

พฤติกรรมการซื้อของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

และปรับรูปแบบการสื่อสารการตลาดของธุรกิจในสามารถ

เข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในสินค้าและบริการ 
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Abstract

 The objectives of this academic article are to review and to explain the process of generating 

corporate strategic options and the process of selecting strategic alternatives according to academic 

principle. An author has compiled all relevant contexts from textbooks and he has included his own 

views for better understanding about generating strategic options which cannot only finish at the stage 

of SWOT analysis and matching factors inside SWOT analysis, but the process of generating strategic 

options and the process of selecting strategic can be also run and categorized into three main stages 

as follows. Firstly, “The Input Stage” is generated into three matrices: “Internal Factor Evaluation 

matrix” (IFE matrix), “External Factor Evaluation matrix (EFE matrix), and Competitive Profile matrix (CP 

matrix). Secondly, “Matching Stage” is generated into four matrices: “Threat, Opportunity, Weakness  

and Strength” matrix (TOWS matrix), “Strategic Position and Action Evaluation” matrix (SPACE matrix), 

“Boston Consultant Group” matrix (BCG matrix) and “Internal – External” Matrix (IE matrix).  

Finally, after strategic alternatives were created, the leaders of the organizations need to make 

their decisions to select the most appropriate strategic alternatives from the second stage in order 

to deliver the optimum results by employing “Quantitative Strategic Planning” matrix (QSP matrix).  

Keywords: input stage, matching stage, decision stage, strategic options
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Introduction
 Prior to generating and selecting strategic 

options for organizations, strategic management 

has to be defined as an organizational management 

 which aims to maintain competitive status of 

the organizations and to elevate more profitable 

performance than their peers who refrain from  

applying strategic management (Olsen, 2012, p.15). 

In strategic management, there are three major  

components: strategic analysis, strategic formulation,  

and strategic implementation and control. If some 

components are missing, it cannot be counted as 

strategic management. In this article, the author 

would like to explain the process of generate 

corporate strategic options in the organizational 

level. This process is a partial element of “Strategic  

Formulation”. In order to identify the appropriate 

strategies, it is important to start with strategic 

environmental analysis in order to define the 

strategic factors. Therefore, this is essential for 

organizations to apply SWOT analysis so as to 

identify their strengths, weaknesses, external  

opportunities, and environmental threats. It could 

be stated that SWOT analysis can help leaders 

of the organizations to compare their business’ 

performances with their competitors. Bateman & 

Snell (1999, p. 137) asserted that strategic analysis 

will provide deep understanding of the factors, 

which affect business’ operations: strengths that 

help achieve the goals, weaknesses that need 

to be solved, and opportunities and threats that 

deprive the business from the well-set goals. 

Therefore, environmental analysis concerning with 

strategic formulation at corporate level needs to 

be explored. After environmental analysis has 

been well defined through SWOT analysis, there 

are several strategic options: forward integration, 

backward integration, horizontal integration, market 

penetration, market development, product devel-

opment, concentric diversification, conglomerate 

diversification, horizontal diversification, joint 

venture, retrenchment, divestiture, and liquidation 

and combination. Each alternative has countless 

variations as well (David, 2001, p.163).  

บทคัดย่อ

 บทความวชิาการน้ีมจุีดมุง่หมายเพ่ือต้องการทีจ่ะทบทวนและอธบิายกระบวนการในการสร้างกลยทุธ์ในระดบัองค์กร 

และการเลือกกลยุทธ์ตามหลักวิชาการ โดยผู้เขียนได้ท�าการรวบรวมข้อมูลจากต�ารา ต่างๆ รวมท้ังเพิ่มเติมจากมุมมองของ

ผู้เขียนเข้าไปด้วยเพื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน ว่าการสร้างกลยุทธ์ในระดับองค์กรนั้นไม่ใช่แค่การท�าการวิเคราะห์ 

SWOT แล้วสิ้นสุดเพียงเท่านั้น ซึ่งกระบวนการในการสร้างและเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กรนั้นสามารถแยกออกมาได้เป็น

สามขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ ขั้นตอนที่1 คือขั้นตอนการก�าหนดปัจจัยน�าเข้าหรือที่เรียกว่า The Input Stage ท�าให้เกิด 

สามแมททรกิคอื แมททรกิปัจจยัภายในทีเ่รยีกว่าIFE Matrix อนัทีส่องคอื แมททรกิปัจจยัภายนอกหรอืทีเ่รยีกว่าEFE Matrix 

และสามแมททรกิต�าแหน่งทางการแข่งขนัหรอืทีเ่รยีกว่า CP Matrix  ขัน้ตอนทีส่องคอืขัน้ตอนในการจบัคูเ่พือ่สร้างทางเลอืก

เชิงกลยุทธ์ส�าหรับองค์กร มีอยู่ด้วยกัน สี่แมททริก ได้แก่ TOWS Matrix,  SPACE Matrix, BCG Matrix และ IE Matrix และ

เมือ่ได้ทางเลอืกเชงิกลยทุธต่างๆแล้ว ผูบ้รหิารองค์กรจงึตดัสนิใจว่าองค์กรควรท่ีจะเลอืกน�าเอากลยทุธ์ท่ีเหมาะสม ท่ีได้มาจาก

ขั้นตอนที่สอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า QSP Matrix มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ  

 

ค�ำส�ำคัญ: ขั้นตอนปัจจัยน�าเข้า, ขั้นตอนในการจับคู่, ข้ันตอนในการตัดสินใจ, ทางเลือกเชิงกลยุทธ์
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 Although there is a wide range of alter-

natives available, it is vital for the organizations’ 

leaders to make decision in order to create the 

promising result and maintain competitive status 

for the organizations. In order to achieve the most 

appropriate strategic options, there are processes 

to be done.

 The process of generating strategic options 

and choosing particular strategies

 Approximately, there are 13 strategies 

in corporate level strategy. Each option has its 

own specific character and qualification. Hence, 

according to academic principles, the process of 

choosing the particular strategies anticipating to 

the nature of the organizations can be generated 

into three stages: “In put stage”, “Matching stage” 

and “Decision stage” (David, 2001). These can be 

explained as follows.

 1. Input Stage

The data submitted to an input stage was derived 

from an analysis of internal and external environ 

ments and competitive situations. After data was 

input, three matrices can be formed: internal factor  

evaluation matrix (IFE Matrix), external factor 

evaluation matrix (EFE Matrix) and competitive 

profile matrix (CPM Matrix) (Serirat et al., 1981, 

p 139). Each matrix can be explained as follows. 

 1.1 Internal Factor Evaluation Matrix (IFE 

Matrix) 

 This matrix is primarily focused on  

organizational internal strengths and weaknesses.  

Its process can be categorized as follows (Wheelen & 

Hunger, 1995, p.147; Katsioloudes, 2006, p.103-104).  

 1) Critical internal factor identification is 

consisted of strengths (good image, reputation, 

and core competency) and weaknesses (slow and 

inflexible management). 

 2) Weight range is described as the  

importance of each factor. For example, between 

0.0-1.0, if the weight is 0.0, this means such factor 

has the least importance. On the other hand, if 

the weight is 1.0, this means such factor is the 

most important one. The overall weighting score 

of every factor is 1.0. Hence, the success or failure 

of the organizations can be predicted through the 

total weighted score. 

Table 1
Internal Factor Evaluation of Car Dealer “A” (adapted from David, 2001, p.153).  

Critical Internal Factors Weight 2 Ratting 3 Weighted Score 4

Strengths

Reputation of the organization 0.15 4 0.60

Vigor of the workers 0.15 4 0.60

Location 0.25 4 1.00

Bulk capital 0.20 4 0.80

Weaknesses

Slowness in management 0.15 2 0.30

Inflexibility in management 0.10 1 0.10

Total 1.00 3.40
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Table 2 
External Factor Evaluation Matrix (EFE Matrix) of car dealer “A” 

External Strategic Factor1 Weight 2 Ratting 3 Weighted Score 4

Opportunities

Financial support/ loan from institutions 0.20 3 0.60

Tendency of car ownership in Thailand 0.15 3 0.45

Competitors’ financial bankruptcy 0.20 4 0.80

Threats

Stagnant country’s economy 0.20 2 0.40

Low political stability of government 0.10 2 0.20

Low consumers’ confidence 0.15 2 0.30

Total 1.00 2.75

 3) Rating is derived from numeric evaluation  

ranging from 1-2-3-4.  If the rating value is equal 

to 1, it refers to “major weakness”. If the rating 

value is equal to 2, it refers to “minor weakness”. 

If the rating value is equal to 3, it refers to “minor 

strength”. Finally, if the rating value is equal to 

4, it refers to “major strength”. 

 4) Weighted score can be varied depending  

on the factors themselves. 

 5) Total score is obtained from the sum of 

weighted score from all factors which are the result 

of the multiplication of weight from all factors 

and evaluation score. The total score is ranged 

from 1.0 to 4.0. If the result is 2.5, this means 

that organization still maintains itself in “average” 

level. If the result is less than 2.5, this means 

that organization situation falls in “weakness”  

If the result is greater than 2.5, this means that 

organization situation remains “strong”.  

 As can be seen from the table 1, IFE Ma-

trix score of car dealer “A” is equal to 3.4. This 

can be implied that this dealer pertains itself to 

“strength” position. 

 1.2 External Factor Evaluation Matrix  

(EFE Matrix) 

 This matrix is an analysis of external  

opportunities and threats effecting to the  

organizations. This includes the impacts from soci-

ety, economy, political system, culture, technology  

and legal issues. According to the table 2 below, 

the evaluation of EFE matrix is similar to Internal 

Factor Evaluation Matrix (IFE Matrix) (Katsioloudes, 

2006, p.81-82). 

 1) Critical external factors are consisted 

of opportunities, which include financial support 

from institutions, and threats from competitors, 

which can cause the failure of business operation. 

 2) Weight range describes the importance 

of each factor. For example, between 0.0-1.0, 

if the weight is 0.0, this means that factor has 

the least importance. On the other hand, if the 

weight is 1.0, this means that factor is the most 

important one. Thus, the success or failure of the 

organizations can be predicted through the total 

weighted score. The overall weighting score of 

every factor is 1.0.
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 3) Rating is derived from numeric evaluation 

ranging from 1-2-3-4.  If the rating value is equal 

to 1, it refers to “poor response” which means 

this organization has few opportunities but a large 

number of threats. If the rating value is equal to 

2, it refers to “average response” which means 

this organization remains itself in average level 

as its competitors. If the rating value is equal to 

3, it refers to “above average” level of the orga-

nization. Finally, if the rating value is equal to 4, 

it refers to “superior” level of the organization.

 4) Weighted score can be varied depend-

ing on the factors themselves. 

 5) Total weighted score is obtained from 

the sum of weighted score from all factors which 

is the result of the multiplication of weight from 

all factors and evaluation score. The total score 

is ranged from 1.0 to 4.0. If the result is 2.5, this 

means that organization still maintains itself in 

“average” stage. If the result is 4.0, this means 

that organization has great number of opportu-

nities to run its business. If the result is 1.0, this 

means that organization situation falls in trouble 

from several external threats. 

 As can be seen from the table 2, EFE Matrix 

score of car dealer “A” equals 2.75 which can be 

implied that this dealer has great opportunities 

in running its business. 

 1.3 Competitive Profile Matrix (CPM) 

 This matrix shows the comparison of the 

competitive positions of the car dealers including 

an evaluation of internal and external factors, 

relationship of strategic positions, and organiza-

tional strengths and weaknesses through weighted, 

rating and total scores. 

Table 3
Competitive Profile Matrix (CPM) of three Car Dealerships

Car Dealer “A” Car Dealer “B” Car Dealer “C”

Critical Success Factors Weight Rating Score Rating Score Rating Score

Advertising 0.20 1 0.20 4 0.80 3 0.60

Product Quality 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30

Price Competitiveness 0.10 3 0.30 3 0.30 4 0.40

Management 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30

Financial Position 0.15 4 0.60 3 0.45 3 0.45

Customer Loyalty 0.10 4 0.40 4 0.40 2 0.20

Global/Nation Expansion 0.20 4 0.80 2 0.40 2 0.40

Market Share 0.05 1 0.05 4 0.20 3 0.15

Total 1.00 3.15 3.25 2.80
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According to the table 4, the companies 

will apply SO strategy with their internal strength 

which could help them take advantage over the 

competitors through external opportunities. The 

companies will utilize WO strategy when they 

found their internal weaknesses which need to 

be improved. When the companies have enough 

internal strengths, the impact from external threats 

will be reduced through ST strategy. WT strategy 

can be applied to minimize the internal weak-

nesses and refrain from environmental threats. 

 Regarding to an analysis of IFE and EFE 

matrices of car dealer “A” from table 1.1 and 1.2, 

it is found that IFE matrix score is 3.4 and EFE 

matrix score is 2.75. This could be implied that 

the positioning of the car dealer “A” is strong 

with high opportunities, so “SO” strategy can be 

applied. For example, if car dealer “A” found 

out some bankrupted competitors resulting from 

lack of financial liquidity, the car dealer “A” can 

manage merging and acquisition action over the 

competitors by extending the ceiling of liability 

or arranging long term loan. This can be counted 

as an internal strength. 

 2.2 Strategic Position and Action Evalua-

tion Matrix (SPACE Matrix)

 Naveegarn (1996, p. 276-280) has described 

SPACE Matrix as a business evaluation based on 

internal and external factors. Internal factors 

are consisted of financial strengths (FS), such as, 

profitability ratio and financial security, and com-

petitive advantage (CA), such as, cost and service 

advantages. On the other hand, external factors 

are comprised of environmental stability (ES), such 

as, purchasing power and economic security, and 

industrial strength (IS), such as, industrial growth 

and marketing motivated ability. 

 Note: the rating values can be described 

as follows: 1=major weakness, 2=minor weakness, 

3=minor strength, and 4=major strength. 

 Regarding table 3, the total weighted score 

of 2.80 from car dealer “C” can be indicated as 

the weakest dealer while car dealer “B” is the 

strongest one (3.25).

 2. Matching Stage

 After critical information has been ana-

lyzed, strategic matching is taken place between 

internal and external factors through applying 

Table4
TOWS Matrix 

Internal and External Factors Strengths (S), List 1, 2, 3… Weaknesses (W), List 1, 2, 3…

Opportunities (0): List 1, 2, 3… SO Strategies WO Strategies

Threats (T): List threats 1, 2, 3… ST Strategies WT Strategies

four matrices alternatively: TOWS, SPACE, IE, and 

BCG. The results from matching process depend 

heavily on the input information. 

 2.1 TOWS Matrix

 This tool helps leaders of the companies 

to match internal and external factors strategically 

based on the relationships among threats, oppor-

tunities, strengths, and weaknesses. By matching 

these factors, there are four results of strategies, 

which are SO strategy, WO strategy, ST strategy 

and WT strategy (Turner, 2004, p.255-257).
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Table 5  

Factors of SPACE Matrix (Adapted from David, 2001, p.209) 

Internal Strategic Position External Strategic Position

Financial Strengths (FS) Environmental Stability (ES)

Return on Investment 
Debt Management
Financial Liquidity

Current Ratio
Cash Flow

Technology Disruption
Inflation Rate

Pricing Strategy Changed by Competitors 
Marketing Penetration Burden

Competitive Pressure

Competitive Advantage (CA) Industrial Strengths (IS)

Marketing Share
Customer Loyalty

Bargaining Power from Suppliers

Marketing Growth Potential
Profitable Generated Potential
Ease of Marketing Penetration 

Development processes of SPACE Matrix can be 

described as follows: 

 1) Select some factors from financial 

strength, competitive advantage, environmental 

stability and industrial strength sections. 

 2) Place value on each factor. (2.1) Regarding  

to financial strength, if the value is +1, this means 

the financial strength belongs to the worst situation.  

In contrast, if the value is +5, this means the finan-

cial strength belongs to the best situation. (2.2). 

Regarding to industrial strength, if the value is +1, 

this means the industrial strength belongs to the 

worst situation. In contrast, if the value is +5, this 

means the industrial strength belongs to the best 

situation.  (2.3). Regarding to environmental stabil-

ity, if the value is -1, this means the environmental 

stability belongs to the best situation. In contrast, 

if the value is -5, this means the environmental  

stability belongs to the worst situation. (2.4). Regarding  

to competitive advantage, if the value is -1, this 

means the competitive advantage belongs to 

the best situation. In contrast, if the value is -5, 

this means the competitive advantage belongs 

to the worst situation.

 3) Calculate average overall scores of 

financial strength, industrial strength, environ-

mental stability and competitive advantage. All 

scores need to be summed and divided by the 

number of factors. 

 4) Place the values of average scores 

from financial strength (FS), industrial strength 

(IS), environmental stability (ES) and competitive 

advantage (CA) on the axes of SPACE Matrix. 

 5) Mark two values on “X” and “Y” axes 

by summing up the two values on “X” axis. Then, 

draw a line from “X” axis corresponding “Y” axis 

and make “XY” point. 

 6) Draw a vector line from the origin (0, 0) 

of the SPACE Matrix through the new intersection 

point. This will identify strategic options for the 

companies. 

 After placing the values and marking the 

vector on graph, there are four possible strate-

gies can be drawn as can be shown on picture 

1.SPACE Matrix
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(3) Product Development (4) Concentric Diver-

sification. 

 Next, the option can be “Defensive Strat-

egy” if the vector line points to the pair of (-5,-5).  

This means the company holds the worst situation 

on competitive advantage (-5) and environmental 

stability (-5). Therefore, it is recommended that this 

company needs to improve its internal weaknesses.  

Consequently, there are four strategies which can 

be done. (1) Retrenchment Strategy (2) Divestiture 

Strategy (3) Liquidation Strategy (4) Concentric 

Diversification. 

 Finally, the option can be “Competitive 

Strategy” if the vector line points to the pair of (+5,-5).  

This means the company holds the strongest  

situation on industrial strength (+5) but poses itself 

on the worst situation of environmental stability 

(-5). Therefore, there are seven strategies which 

can be done. (1) Backward Integrated Strategy  

(2) Forward Integrated Strategy (3) Horizontal 

Integrated Strategy (4) Marketing Penetration (5) 

Marketing Development (6) Product Development 

(7) Joint Venture Strategy.  

 2.3 BCG Growth Share Matrix

 This matrix has been initiated by Boston 

Consultant Group (BCG) in the hope that the matrix 

will assist business owners to arrange their strategic  

business units (SBU) according to marketing 

growth rate and relative marketing share (Bowman  

Figure 1 SPACE Matrix (David, 2001)

 Firstly, the option can be “Aggressive 

Strategy” if the vector line points to the pair of 

(+5, +5).  This means the company holds the most 

advantages on industrial strength (+5) and financial  

strength (+5). Therefore, it is recommended  

that this company will be able to seek external  

opportunities, to overcome the internal weaknesses  

and to refrain from external threats. Consequently, 

there are ten aggressive strategies which can be 

done by the company. (1) Marketing Penetration (2) 

Marketing Development (3) Product Development  

(4) Backward Integrated Strategy (5) Forward  

Integrated Strategy (6) Horizontal Integrated Strategy  

(7) Conglomerate Diversification (8) Concentric 

Diversification (9) Horizontal Diversification (10) 

Combination Strategy depending on the global 

situation. 

 Secondly, the option can be “Conservative  

Strategy” if the vector line points to the pair of 

(-5, +5).  This means the company holds the worst 

situation on competitive advantage (-5), but it 

holds the most advantage on financial strength 

(+5). Therefore, it is recommended that this 

company will be able to exercise its performance 

based on its limited resource and cannot take 

risks in any situations. Consequently, there are 

four conservative strategies which can be done. (1) 

Marketing Penetration (2) Marketing Development  
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& Asch, 1987, p. 44-46; Schermerhorn, 1999,  

p. 167). Therefore, this matrix can be described as 

an analysis of the relationship between marketing 

growth rate and marketing share. The vertical axis 

of the graph can be placed as “Business Growth 

Rate” or “Marketing Growth Rate” whereas the 

horizontal axis can be placed as “Relative Marketing  

Share”. 

 Marketing growth is an annual growth rate 

of each SBU while relative marketing share of each 

SBU needs to be compared with the sales of the 

major competitor. The result will be presented 

in the form of 4 matrices as shown in picture 2. 

on competitive advantage (-5) and environmental 

stability (-5). Therefore, it is recommended that this 

company needs to improve its internal weaknesses.  

Consequently, there are four strategies which can 

be done. (1) Retrenchment Strategy (2) Divestiture 

Strategy (3) Liquidation Strategy (4) Concentric 

Diversification. 

 Finally, the option can be “Competitive 

Strategy” if the vector line points to the pair of (+5,-

5).  This means the company holds the strongest 

situation on industrial strength (+5) but poses itself 

on the worst situation of environmental stability 

(-5). Therefore, there are seven strategies which 

can be done. (1) Backward Integrated Strategy  

(2) Forward Integrated Strategy (3) Horizontal 

Integrated Strategy (4) Marketing Penetration (5) 

Marketing Development (6) Product Development 

(7) Joint Venture Strategy.

 2.3 BCG Growth Share Matrix

 This matrix has been initiated by Boston 

Consultant Group (BCG) in the hope that the matrix 

will assist business owners to arrange their strategic  

business units (SBU) according to marketing 

growth rate and relative marketing share (Bowman  

& Asch, 1987, p. 44-46; Schermerhorn, 1999,  

p. 167). Therefore, this matrix can be described as 

an analysis of the relationship between marketing 

growth rate and marketing share. The vertical axis 

of the graph can be placed as “Business Growth 

Rate” or “Marketing Growth Rate” whereas the 

horizontal axis can be placed as “Relative Marketing  

Share”. 

 Marketing growth is an annual growth rate 

of each SBU while relative marketing share of each 

SBU needs to be compared with the sales of the 

major competitor. The result will be presented 

in the form of 4 matrices as shown in picture 2. 

Figure 2: BCG Growth Share Matrix 
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 According to picture 2, there are four types 

of company’s positions which can be explained 

as follows: 

 1. “Question Marks” can be described 

as the business with the high level of marketing 

growth but low level of relative marketing share. 

Therefore, this business would need flow of cash 

to extend marketing share and business to elevate  

itself to “Stars” level. There are two main strategies  

can be employed. A) Growth strategies: marketing 

penetration, marketing development, product 

development. B) Retrenchment strategies

 2. “Stars” can be described as the business 

with the high level of marketing growth and high 

level of relative marketing share. The net profit  

margin of this business is high but its expenditure is 

high, too. This means the business needs to continue  

its investment in order to maintain its growth, so 

there is not enough cash flow in the business. 

Growth strategies (backward integration strategy, 

forward integration strategy, horizontal integration 

strategy, marketing penetration strategy, marketing  

development strategy, product development  

strategy and joint venture strategy) can be  

employed to elevate itself to “Cash Cows” level. 

 3. “Cash Cows” can be described as the 

business with the low level of marketing growth 

but high level of relative marketing share because 

its business and product have reached the fully 

grown level and it does not need any cash for 

further investment anymore. This business needs to 

maintain its marketing share by utilizing stabilized 

strategy and modest growth strategy. Although 

this business has enough cash to maintain its 

position in the market, they can invest another 

SBU which can be improved itself from “Stars” 

to “Cash Cows” or from “Question Marks” to 

“Stars”. 

 4. “Dogs” can be described as the business  

with the low level of marketing growth and low level  

of relative marketing share. The profit margin and 

cash flow of this business are very low, but it needs 

cash flow to drive the business. Therefore, the 

strategies which can be applied are retrenchment  

strategies:  divestiture strategy, harvesting strategy, 

or turnaround strategy (Wright, Kroll & Parnell, 

1998, p.120). 

 2.4 Internal – External Matrix (IE Matrix) 

 Wheelen & Hunger (1995, p.123) have  

conceptualized IE matrix as an evaluation of  

relationship between “Internal Factor Evaluation 

Matrix” (IFE Matrix) and “External Factor Evaluation  

Matrix” (EFE Matrix). With this evaluation, the  

horizontal axis is defined as “Total Weighted Score of 

IFE Matrix” ranging from 3.00-4.00 (strong), 2.00-2.99  

(average) and 1.00-1.99 (weak). In contrast, the 

vertical axis is defined as “Total Weighted Score of 

EFE Matrix” ranging from 3.00-4.00 (high), 2.00-2.99  

(medium) and 1.00-1.99 (low). Likewise with the 

BCG Matrix, IE Matrix has been divided into nine 

cells as follows: 

 1) Strong IFE total weighted scores and 

high EFE total weighted scores

 2) Average IFE total weighted scores and 

high EFE total weighted scores

 3) Weak IFE total weighted scores and 

high EFE total weighted scores

 4) Strong IFE total weighted scores and 

medium EFE total weighted scores

 5) Average IFE total weighted scores and 

medium EFE total weighted scores

 6) Weak IFE total weighted scores and 

medium EFE total weighted scores

 7) Strong IFE total weighted scores and 

low EFE total weighted scores

 8) Average IFE total weighted scores and 

low EFE total weighted scores

 9) Weak IFE total weighted scores and 
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 AAccording to the picture 3, those nine 

cells have been classified into three main groups 

(David, 2001, p. 215-217) (1) Cells no. 1, 2 and 4 are 

defined as “Grow and Build” strategy which focuses 

on “Intensive Growth Strategy” and “Integrated  

Growth Strategy”. The business can apply marketing  

penetration, marketing development and product 

development strategies which are derived from  

“Intensive Growth Strategy”. As well as this, the  

business can employ “Backward Intgration”, “Forward  

Integration” and “Horizontal Integration” strategies  

which are stemmed from “Integrated Growth 

Strategy”. (2) Cell no. 3, 5 and 7 are defined as 

“Hold and Maintain” strategy which focuses on 

marketing penetration and product development 

Figure 3: Internal – External Matrix (IE Matrix) (Adapted from David, 2001) 
 

strategies. (3) Cells no. 6, 8 and 9 are defined as 

“Harvest or Divestiture” strategy which focuses 

on retrenchment strategy. 

 3. Decision Stage

 David (2001, p. 219-222) has identified 

“Decision Stage” as the final stage of the process  

of generating corporate strategic options and 

selecting strategic alternatives. At this stage, the 

companies’ leaders will apply “Quantitative 

Strategic Planning Matrix” (QSP Matrix) in order 

to finalize their decision by evaluating internal 

factors (organizational strength and weakness) 

and external factors (organizational opportunity 

and threat) as can be seen from table 6 below: 

low EFE total weighted scores
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Table 6

QSP Matrix for Car Dealership Company 

Strategic Alternatives

Market 
 Development

Market  
Penetration

Key Factors Weight AS TAS AS TAS

Opportunities

Desire of car ownership 0.5 4 0.6 3 0.45

Financial support from institution 0.10 4 0.4 2 2

Competitors’ financial crisis 0.25 4 1 3 0.75

Threats

Stagnant domestic economy 0.20 2 0.4 3 0.6

Low consumer’s confidence 0.10 2 0.2 3 0.3

Great numbers of competitors in the same area 0.20 4 0.8 2 0.4

1.00

Strengths

Company’s Reputation 0.15 4 0.6 4 0.6

Highly motivated staff 0.10 2 0.2 4 0.4

Location 0.20 2 0.4 3 0.6

Bulk capital of the company 0.20 4 0.8 3 0.6

Weaknesses

Slow management 0.15 2 0.3 2 0.3

Inflexible management 0.20 2 0.4 2 0.4

Total 1.00 6.1 5.6

AS=Attractiveness Score; 

TAS=Total Attractiveness Score

Attractiveness Score; 1=Not 

acceptable; 2=possibly 

acceptable; 3= probably 

acceptable; 4=most acceptable.

 From table 6 QSP Matrix car Dealership 

Company, it can be concluded that this car 

dealership company should apply “Marketing 

Development Strategy” rather than “Marketing 

Penetration Strategy” due to greater average 

score. 
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Summary
 According to the mentioned data above, it 

can be concluded that the process of generating 

corporate strategic options can be categorized 

into three stages: input stage, matching stage and 

decision stage. These stages can be explained as 

follows. Firstly, in “Input Stage”, the companies’ 

leaders need to engage a strategic analysis through 

SWOT analysis tool. By applying this analysis, the 

leaders will be able to seek input information 

from internal and external strategic environments. 

In terms of external environment, this can be 

described as social, economic, technological, 

political and competitive environments.

 After employing this analysis, the leaders 

will perceive the organizational opportunities and 

threats from external environments. As well as 

this, they will discover organizational strengths 

and weaknesses from internal environments. 

Then, the results can be generated into three 

matrices: EFE Matrix, CP Matrix and IFE Matrix. 

Secondly, in “Matching Stage”, there are four 

strategic matrices: TOWS Matrix, SPACE Matrix, 

BCG Matrix and IE Matrix which can be utilized as 

a strategic selection for the organization. Finally, 

after several strategic options have been gener-

ated, “Decision Stage” needs to be applied. At 

this stage, the strategists need to evaluate the 

most appropriate strategic options in order to 

achieve the most profitable results. Those strate-

gists can apply only one strategic option for the 

organization to implement. Then, the leaders of 

the organizations will utilize the “QSP Matrix” to 

make their decisions as can be seen in picture 4:  

the strategic creating process framework.

Figure 4: The Strategic Creating Process Framework.
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิด

กฎหมายลิขสิทธิ์และผู้เขียนมุ่งเสนอให้นักวิชาการพยาบาลได้ศึกษาท�าความเข้าใจแนวทางให้ชัดเจนก่อนลงมือเขียนผล

งานทางวิชาการส�าหรับประกอบการขอต�าแหน่งท่ีสูงข้ึนหรือก่อนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสื่อต่าง ๆ  เนื้อหาในบทความ

ประกอบด้วย (1) ความหมายและลักษณะลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการในศาสตร์การพยาบาล (2) แนวทางการเขียนผลงาน

วิชาการในสาขาการพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ (3) ลักษณะการเขียนอ้างอิงให้ครอบคลุมเพียงพอตาม

หลักกฎหมายลิขสิทธิ์ (4) การตรวจจับการโจรกรรมทางผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป (5) กรณีศึกษาจากค�า

พิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ, ผลงานวิชาการในสาขาพยาบาล, การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์, การคัดลอก

ผลงานวิชาการ

Abstract

 The article aimed at explaining the guidelines for writing academic works in nursing science 

by violating of copyright Law  and  provide my academic staff with a clear understanding of the 

approach before writing academic papers for higher positions or for dissemination of academic 

papers. This article consists of: (1) the meaning and nature of copyright in academic work in nursing 

science (2) the guiding for writing academic works in nursing science by violating of copyright 

Law (3) the use of references according  to copyright law (4) the detection of plagiarism 

academic theft by program (5) Case study: Judgment of the Supreme Court on plagiarism 

 

Keywords: guidelines for writing academic works, academic writing in nursing science, violation  

of copyright Law, plagiarism
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บทน�ำ

โลกยคุปัจจุบนัถกูพฒันาอย่างรวดเรว็ด้วยหลกัฐาน

เชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์  

ซึ่งข้อมูลข่าวสารท่ีถูกจัดการความรู้รวมถึงผลงานวิจัยถูก

เผยแพร่วันละหลายล้านชิ้นงานทั่วโลกซึ่งผลงานเหล่านี้

ถูกเรียกว่า “ผลงานวิชาการ” (Commission on Civil 

Service in Higher Education,2017) ผลงานวิชาการ

ที่ถูกผลิตขึ้นและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆนั้นล้วนมีผลกระ

ทบศาสตร์น้ันๆในวงกว้าง บางชิ้นงานที่ถูกผลิตข้ึนให้

ประโยชน์ตอบแทนเป็นมลูค่ามหาศาล(Tachaprasertporn, 

2013) เช่น ผลงานวิจัย  ต�ารา หนังสือ บทความวิชาการ  

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รวมถึงงานเขียนวิจารณ์ตามแนวคิด 

รูปภาพ สื่อวีดีโอที่แพร่ในโซเซียลมีเดีย เป็นต้น ชื่อเสียง

อันเป็นสิ่งบ่งบอกลิขสิทธิ์จะผูกติดกับผลงานวิชาการนั้น ๆ

เสมอ (Kuljitjveewong, 2014)บ่อยครั้งที่เกิดข้อขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่ต้องฟ้องเป็นคดีในชั้นศาล เพื่อป้องกัน

การเกิดปัญหาในวงวิชาการและวงการนักแสดง หน่วยงาน

ยุติธรรมจึงต้องหามาตรการมาจัดระเบียบ สร้างความเป็น

ธรรมให้เจ้าของผลงาน มาตรการนี้ก็คือ กฎหมาย ที่เข้ามา

ก�ากับดูแลให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์หรือที่เรียก

ว่า “ลิขสิทธิ์” ซึ่งเรียกว่า กฎหมายลิขสิทธิ์นั่นเอง

 ภายใต้การคุ้มครองลขิสทิธิข์องอนุสญัญากรงุเบอร์ 

และข้อความตกลงทรปิส์ (TRIPs) ทีใ่ห้ทกุประเทศทัว่โลกยดึ

หลักเกณฑ์เดียวกันในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Thaweechai, 

2017) ประเทศไทยจึงเริ่มให้ความส�าคัญกับลิขสิทธิ์

อย่างจริงจังโดยมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537เป็น

กฎหมายก�าหนดกรอบขอบเขตลิขสิทธิ์และพัฒนาตาม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเรื่อยมาจนถึงฉบับล่าสุด คือ  

พระราชบญัญตัลิขิสิทธิ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 ซึง่สรปุเนือ้หา 

ใจความหลกัเก่ียวกบัผลงานวชิาการทีพ่ยาบาลต้องรูค้อืตาม

มาตรา 6 ที่ระบุว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้

ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 

ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึก

เสยีง งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ หรืองานอืน่ใดในแผนกวรรณคดี 

แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่

ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ซึ่ง

กฎหมายลขิสทิธิจ์ดัเป็นหน่ึงในกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 

(Kuljitjveewong, 2014) จึงถูกพัฒนาให้ทันการเปลี่ยน

สังคมอยู่เสมอปัจจุบันประเทศไทยเริ่มคุ ้มครองลิขสิทธิ์

บนสื่อดิจิตัล บุคคลที่กระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์เคยต้อง

โทษด้วยถูกพิพากษาสูงสุดท้ังทางอาญา แพ่ง ต่างปรากฏ 

ให้เห็นในประเทศไทยมาแล้วทั้งสิ้น (Sindam,2016)  

เหตุจากการสร้างผลงานวิชาการท�าให้บุคคลท่ีเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต้องได้รับประโยชน์เต็มที่  อาทิ  

ค่าตอบแทน การขึ้นต�าแหน่งระดับสูงจากการใช้ผลงาน

นั้นประกอบการเข้าสู่ต�าแหน่ง  และผลงานสร้างสรรค์

ทางวิชาการยังผูกติดกับช่ือเสียงของบุคคลนั้น ๆ อีกด้วย 

กล่าวโดยสรุปผลงานวิชาการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นผล

งานที่มีผลต่อการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ของบุคคล  

ดังตัวอย่างกึ่งสมมติที่ผู ้ เขียนสรุปความเพื่อให้ผู ้อ ่าน 

สะท้อนคิด ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้ “ อาจารย์มหาลัยของ

รัฐบาลปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งคณบดี ซ่ึงก่อนเข้าสู่ต�าแหน่ง

นี้ได้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ลูกศิษย์ระดับปริญญาโท  

หลังลูกศิษย์คนนี้ส�าเร็จการศึกษาได้รับเข้ามาท�างานใน

ต�าแหน่งอาจารย์ทีส่ถาบนัเดยีวกนั  ด้วยพนัธกจิของอาจารย์

ระดบัอดุมศกึษาคณาจารย์ต้องศกึษาวจิยัเพือ่หาองค์ความรู้

ใหม่ทกุปี อาจารย์ท่านนีจ้งึให้ลกูศษิย์ทีต่นเคยเป็นทีป่รกึษา

ท�างานวิจัยโดยขอรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากเงินแผ่นดิน

ของมหาวิทยาลัยโดยใช้ตนเองเป็นชื่อหลักและให้ลูกศิษย์

เป็นผู้ร่วมวิจัย ต่อมาอาจารย์ท่านนี้ได้ใช้ผลงานวิจัยนี้เป็น

เรื่องหลักยื่นประกอบการขอต�าแหน่งทางวิชาการ ต่อมาได้

รับพิจารณาอนุมัติให้ได้รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และเหตุจากการที่ได้รับต�าแหน่งวิชาการนี้ท�าให้อาจารย์

เกิดภูมิฐานทางวิชาการสูงขึ้นผนวกกับวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท่ีมีมาก่อนจึงถูกเลือกสรรเข้าสู่ต�าแหน่งคณบดี  

หลังจากนั้น 1 ปี มีผู้ตรวจสอบพบว่าผลงานวิจัยหลักที่

อาจารย์ท่านนี้ใช้ประกอบการขอต�าแหน่งทางวิชาการ  

มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ของผู้วิจัยร่วม และผู้ตรวจสอบพบได้ท�าหนังสือประกอบ

หลักฐานยื่นฟ้องไปที่หน่วยงานที่มีอ�านาจตรวจสอบ  

ผลการตรวจสอบพบว่าผลงานวิจัยข้างต้นได้คัดลอด 

ดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยร่วมร้อยละ 84 ซึ่ง

เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย…..” ประเด็นชวน

คิดจากสถานการณ์ดังกล่าว คือ ผลการตัดสินท่ีจะเกิดขึ้น

มีผลต่อต�าแหน่งคณบดี ต�าแหน่งทางวิชาการ โทษทาง

อาญา โทษทางแพ่ง โทษทางจริยธรรมของอาจารย์ผู้นั้น

อย่างแน่นอน ความรุนแรงทางแพ่งกับการชดใช้ย่อมเกิด
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ขึน้กบักรณน้ีี ดงันัน้พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิารและอาจารย์

พยาบาลต่างต้องเขยีนผลงานทางวชิาการเพือ่ประกอบการ

ขอต�าแหน่งที่สูงขึ้นหรือเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่าง ๆ  

นักวิชาการพยาบาลเหล่านี้ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างความรู้และผู้ใช้

ความรู้จากผู้อื่นในเวลาเดียวกัน อนึ่งการเขียนเสนอความ

คิดที่คล้ายกันกับความคิดของนักวิชาการที่เขียนไว้ก่อน

ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

ก็สามารถตรวจจับการคัดลอดด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้เช่น

กัน ดังน้ันเพ่ือป้องกันปัญหาการคัดลอกหรือการโจรกรรม

ทางผลงานวิชาการ ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์เรียบเรียงพร้อม

เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการในสาขา

พยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมดิกฎหมายลขิสทิธิ ์โดยบางหวัข้อ

ได้ยกค�าพพิากษาของศาลฎกีาในคดทีีเ่กีย่วข้องมาวเิคราะห์

อธิบายประกอบด้วย 

1. ความหมายและลักษณะลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ

ในศาสตร์การพยาบาล

ผลงานสร้างสรรค์วรรณกรรมในศาสตร์การ

พยาบาล จะประกอบไปด้วยชื่อ ความหมาย ลักษณะของ

ผลงาน และชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น ๆ ผลงานวิชาการ

ในสาขาพยาบาลศาสตร์จึงถูกคุ้มครองตาม มาตรา 6 แห่ง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ด้วย (The Royal Thai Armed 

Forces,1994) ดังนี้

ปป1.1 ลขิสทิธิ ์(Copyright) หมายถงึ สทิธิแ์ต่เพยีง

ผู้เดียวของผู้ที่รังสรรค์งาน ที่จะสามารถกระท�าการใด ๆ  

กับงานที่ตนได้รังสรรค์ขึ้น เช่น การจ�าหน่าย จ่ายแจก 

ดัดแปลง ท�าซ�้า หรือเผยแพร่ ไม่ว่างานดังกล่าวนั้นจะ

สามารถจับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ ประเภทของลิขสิทธิ์ที่

กฎหมาย ก�าหนด ได้แก่ ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม 

วรรณกรรม โสตทัศนศึกษา ภาพยนตร์ สื่อบันทึก เสียง 

งานแพร่ภาพ งานกระจายเสียง หรืองานอื่นใดในแผนก

วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ แผนกศิลปะ เป็นต้น  

ซึ่งผลงานวิชาการในศาสตร์การพยาบาลถูกตีความอยู่ใน

ผลงานสร้างสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม 

ปป1.2 ลักษณะของผลงานวิชาการในศาสตร์การ

พยาบาล ซ่ึงผู้เขียนได้วิเคราะห์และอ้างอิงลักษณะของผล

งานวิชาการในศาสตร์การพยาบาลตามประเภทผลงานทาง

วิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลัก

เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2560 หน้า 41 ซึ่งแบ่งผลงานวิชาการไว้ 4 กลุ่ม  

รวม 15 ประเภท  ขอยกตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่พบ

ได้ในศาสตร์การพยาบาล 9 ประเภท (Commission on 

Civil Service in Higher Education, 2017)ดังนี้

 ปปปป1.2.1 กรณีศึกษา นิยามว่า งานเขียนที่

เกิดจากบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดีหรือ

กรณท่ีีเกดิข้ึนจรงิ มาจดัท�าเป็นกรณศีกึษาเพือ่ใช้ในการสอน 

(Teaching case study) ทั้งนี้ โดยการรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุปัญหาและปัจจัยอื่นๆ

น�ามาประกอบการตัดสินใจและก�าหนดทางเลือกในการ

แก้ไขปัญหาตามหลักวิชาหรือท�าข้อเสนอในการพัฒนา

องค์กรหรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล

หรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการ

วิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลัก

วิชาการหรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจ

ตัดสินในคดีนั้น ๆ (หน้า 51)

 ปปปป1.2.2 งานแปล นิยามว่า งานแปลจากตัว

งานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา  

หรอืประวตัศิาสตร์ หรอืวทิยาการสาขาอืน่บางสาขาท่ีมีความ

ส�าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซ่ึงน�ามาแปลแล้วจะ

เป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด  

เป็นการแปลจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือแปลจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่าง

ประเทศภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง (หน้า 52)

 ปปปป1.2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนการเรียนรู้ นิยามว่า ผลงานวิชาซ่ึงอาจด�าเนินงาน

ในรูปแบบการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือวิจัยและ

พัฒนามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หรือแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  องค์ประกอบของ

ผลงานประกอบด้วยค�าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส�าคัญ 

ได้แก่ (1) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อกับการเรียนการสอน  

(2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้

สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม  

เพือ่ส่งเสรมิผูเ้รยีนหรอืแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ทัง้นีน้วตักรรม

ดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการ
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สอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาขึ้นใหม่ 

กิจกรรมใหม่หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงการสร้างพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนใหม่ 

และ (3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน�านวัตกรรม

นั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลใน

การพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีหลัก

ฐานข้อมูลว่าได้เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนใน

ทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและ

ผู้สอน (หน้า 48)

ปปปป1.2.4 งานวิจัย นิยามว่า ผลงานวิชาการที่มี

การศึกษาหรือค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆและมีที่มาและวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นค�าตอบหรือข้อสรุป

รวมที่จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้น

ฐาน) หรือการน�าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัย

ประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ท่ี

เกิดประโยชน์ (หน้า 42)

ปปปป1.2.5 สิทธิบัตร นิยามว่า เป็นสิทธิตาม

กฎหมายสิทธิบัตร (หน้า 57) ซึ่งเน้ือความทางกฎหมาย

จะเป็นลักษณะเฉพาะขอให้ผู ้อ่านสืบค้นอ่านประกอบ

หากสนใจ

ปปปป1.2.6 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม นิยามว่า 

ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีการจัดเวทีน�า

เสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะ

ต้องมีการเผยแพร่สู่ที่สาธารณะอย่างกว้างขวางในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่

นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร

ที่สามารถใช้อ้างอิงหรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ (หน้า 61)

ปปปป1.2.7 บทความวิชาการ นิยามว่า ผลงาน

เขยีนทางวชิาการซึง่มกีารก�าหนดประเดน็ทีต้่องการอธบิาย

หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็น

ดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส�ารวจวรรณกรรม

เพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้  

อาจเป็นการน�าความรู้มาจากแหล่งต่างๆมาประมวลร้อย

เรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะ

ของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย (หน้า 66)

ปปปป1.2.8 ต�ารา นิยามว่า เอกสารทางวิชาการท่ี

เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา

ทัง้หมดของรายวชิา หรอืส่วนหนึง่ของวชิา ซึง่เกดิจากการน�า

ข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้เขียนหรือความรู้ท่ี

ค้นคว้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียงโดย

มมีโนทศัน์ของผูเ้ขียนก�าหนดไว้เป็นแกนกลางซึง่สมัพนัธ์กบั

มโนทัศน์ย่อยอืน่อย่างเป็นระบบ มเีอกภาพสมัพนัธภาพและ

สารัตถภาพตามหลักการเขียนท่ีดี  ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐาน

ทางวิชาการและให้ความรู้ใหม่เป็นความรู้ส�าคัญที่มีผลให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ (หน้า 62)

ปปปป1.2.9 หนังสือ นิยามว่า งานวิชาการท่ีเกิด

จากการค้นคว้าศึกษาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบ

ด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็น

ระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักท่ีเป็นแกนกลางและ

มโนทัศน์ย่อยท่ีสัมพันธ์กัน  มีความละเอียดลึกซ้ึงใช้ภาษา

ท่ีเป็นมาตรฐานวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริม

ปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้

แก้สาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เนื้อหาของ

หนังสือไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของหลักสูตรหรือวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรและไม่จ�าเป็น

ต้องน�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(หน้า 64)

กล่าวโดยสรปุผลงานวชิาการสาขาพยาบาลศาสตร์ 

9 ประเภท ตามรูปท่ี 1 ท่ีกล่าวมาข้างต้นต้องเกิดจากการ 

กระวนการพัฒนาวิชาการตามข้อบังคับของสถาบันอุดม

ศกึษานัน้ๆ ซึง่ผูม้อี�านาจต้องแต่งตัง้มผีูท้รงคณุวฒุทิัง้ภายใน

และภายนอกสถาบันตรวจประเมินผลงงานดังกล่าวให้เป็น

ไปตามมาตรฐานวิชาการ 

และบางรายการอาจจ�าเป็นต้องมเีลขท่ีลขิสทิธิต์าม

กฎหมายก�าหนดด้วย ผลงานวิชาการเหล่านี้จึงมีลิขสิทธิ์

ผูกติดไปพร้อมกับการเผยแพร่ ฉะนั้นนักวิชาการพยาบาล

ต้องตรวจสอบความคิดที่ผู้อื่นเสนอเผยแพร่ไว้ก่อนแล้วให้

ครอบคลุมด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่ลึกซึ้ง และต้อง

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนผลงานทางวิชาการ

ในสาขาการพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์  

รายละเอียดตามหัวข้อถัดไป 
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 2. แนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการ

พยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

 การคัดลอกผลงานทางวิชาการ หมายถึง การ

ใช้งานหรือความคิดของบุคคลอื่นโดยไม่เขียนระบุถึงที่มา

ของความคิดนั้นหรือแสดงการรับรู้ความเป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้น้ัน เพื่อท�าให้ดูเสมือนเป็นงานหรือความคิด

ของตนเอง (Tampa, 2013) การโจรกรรมทางวิชาการ

ถือเป็นขาดจริยธรรมของนักวิชาการและในบางกรณีอาจ

เข้าข่ายการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย จากการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาพยาบาลศาสตร์ พบว่า  “……ปัจจุบัน

การละเมิดลิขสิทธิ์ทางผลงานทางวิชาการสาขาพยาบาล

ศาสตร์มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ด้วยใจที่เอื้ออาทรของ

เจ้าของผลงานผนวกกับความเป็นพยาบาลที่มีความเมตตา

ธรรมสงู จงึไม่มกีารฟ้องร้องหรอืท�าให้เป็นคดใีนชัน้ศาล….”  

อย่างไรก็ดีนักวิชาการทางการพยาบาลต้องตระหนักเกี่ยว

กับการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ให้มากขึ้นและต้องพิจารณา

ตัวบทกฎหมายให้ละเอียด รอบครอบ ชัดเจนและรัดกุม

ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการง่ายต่อการหาความรู้ดังกล่าวผู้

เขียนจึงเสนอแนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการ

พยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ไว้ 4 กรณี  

(Kuljitjveewong., 2014; Tampa, 2013) ดังนี้

 XX2.1 การถอดความจากผลงานที่เผยแพร่ไว้

แล้ว (paraphrase) หมายถึง การอ่านจับใจความคิดของ

ข้อความก่อนสรุปความเขียนด้วยโครงสร้างประโยคใหม่

แต่คงความหมายเดิมหรือคล้ายเดิมรวมถึงการแปลภาษา

อื่นมาเป็นภาษาไทย และการปะติดปะต่อผลงานของนัก

วิชาการอื่นเข้าด้วยกันที่ต่างจากต้นฉบับเดิมแต่ยังให้ความ

หมายคล้ายเดิม (patchwork, mosaic) แนวทางปฏิบัติ  

(1) ต้องเขียนข้อความระบุที่มาตามสมควร โดยระบุราย

ละเอียดว่าดัดแปลงมาจากต้นฉบับของใครบ้าง ตัวอย่าง

เช่น บทบาท 4 มิติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

(สรุปจาก : ชัชวาล วงค์สารีและอุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, 

2557) (เรียบเรียง จาก : ชัชวาล วงค์สารีและอุทัยวรรณ 

พงษ์บริบูรณ์, 2557 และ เปรมวดี คฤหเดช,2561) เป็นต้น 

(2) การแปลงานของบุคคลอื่นสามารถท�าได้บางตอนตาม

สมควร แต่หากต้องแปลจ�านวนมากต้องได้รับหนังสือ

อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเสมอ

 XX2.2 การคัดลอกแบบค�าต่อค�าหรือวลีต่อ

วลีจากผลงานที่เผยแพร่ไว้แล้ว (Verbatim and Apt 

phrase) หมายถึง การเขียนคัดลอกข้อความของผู ้อื่น 

ท�าซ�้าโดยไม่มีการตัด ดัดแปลงใด ๆ แนวทางปฏิบัติ  

(1) ต้องใส่ค�าหรอืวลทีีค่ดัลอกอยูใ่นเครือ่งหมายอญัประกาศ 

“……..” พร้อมท�าตัวอักษรเอียงและระบุท่ีมี ตัวอย่างเช่น 

“1) ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียมท่ีมีอาการบวมข้ึนอย่างรวดเร็ว เหนื่อย หอบ 

หายใจล�าบาก นอนราบไม่ได้ให้รบีมาพบแพทย์ท่ีห้องฉกุเฉนิ

ศิลปกรรม

โสตทัศนศึกษา

ภาพยนต์

สิทธิบัตร

สื่อบันทึกเสียง งานแพร่ภาพ

งานแผนกศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์

เครื่องหมายการค้า: ไม่พบ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ /ผังวงจรฯ: ไม่พบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบวิธีทางการพยาบาลใหม่

สิ่งประดิษฐ์

งำนสร้ำงสรรค์ทำงวรรณกรรมที่พบในสำขำพยำบำลศำสตร์

ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม

ดนตรี

งานแปล

งานแปล

ต�ารา

หนังสือ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรู้

งานวิจัย

กรณีศึกษา

บทความวิชาการ

ลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

นาฎกรรม
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ของโรงพยาบาลทนัทหีรอืเข้ารบับรกิารฟอกเลอืดฉกุเฉนิใน

สถานพยาบาลที่รับฟอกเลือดที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างเร่งด่วน  

2) กรณีมีอาการตามข้อ 1) ให้ท่านโทรมาแจ้งอาการฉุกเฉิน

ของท่านกับพยาบาลไตเทยีมโดยตรงในเวลาท�างานหรอืโทร

แจ้งที่แผนกฉุกเฉินที่เบอร์โทรฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้รายงาน

ให้แพทย์ทราบและเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับการฟอกเลือด

อย่างเร่งด่วนให้แก่ท่าน” (คัดลอกจาก ชัชวาล วงค์สารี, 

2560) เป็นต้น (2) การคัดลอกบทร้อยกรอง คือ โคลง ฉันท์ 

กาพย์ กลอน ให้ถือปฏิบัติตามข้อ (1) แต่ต้องไม่เกิน 250 

ค�า หากเป็นร้อยกรองที่ยาวต้องตัดทอนให้เหลือ 250 ค�า  

(3) การคัดลอกบทร้อยแก้ว ให้คัดลอกได้ไม่เกิน 1,000 ค�า

หรือร้อยละ 10 แล้วแต่ความสั้นยาวของงานเขียนนั้น แต่

คัดลอกได้อย่างน้อย 500 ค�า โดยข้อความที่คัดลอกให้ถือ

ปฏิบัติตามข้อ (1) อย่างไรก็ดีการคัดลอกความความตาม

ข้อ (1) และข้อ (2) อาจยาวกว่ากฎหมายก�าหนดได้เพื่อให้

เกิดความสมบูรณ์ของความเข้าใจในข้อความนั้นๆ แต่ต้อง

ไม่ขยายต่อเพื่อคัดเลือกเพิ่ม ผู้เขียนความกระชับในภาษา

และส่ือความหมายให้ได้ตามค�าที่ก�าหนดเป็นการดีท่ีสุด

 XX2.3 การคัดลอกหรือดัดแปลงผลงานเดิมของ

ตนเองที่เผยแพร่ไว้แล้วมาใช้ใหม่ (self plagiarism) หมาย

ถึง การน�าผลงานวิชาการเก่าของตนเองมาทั้งหมด หรือ

ส่วนใหญ่หรือส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ โดยไม่มีการพัฒนา

หรือปรับปรุงหรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เพื่อเสนอเป็น

ความคิดและเขียนแสดงลวงเผยแพร่เสมือนว่าเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ที่ตนได้ศึกษา ค้นคว้าหรือเรียบเรียงวิเคราะห์

ขึ้นมาใหม่ตามประเภทของผลงานวิชาการนั้น ๆ  โดยทั่วไป

ตามหลักสากลแล้วการคัดลอกผลงานตนเองกระท�าได้ 4 

ประเภท (Roig,2010; Supak-Simolcic and Bilic-Zulle, 

2013; Supak-Simolcic,2013) สรุปรายละเอียดโดย

สังเขป ดังนี้ 1) การท�าซ�้า (Duplicate) เกิดจากผู้เขียน

ส่งผลงานวิชาการของตนเองไปตีพิมพ์มากกว่า 1 แหล่ง

เผยแพร่ โดยอาจเจตนาให้ได้จ�านวนผลงานเพิ่มมากขึ้น

หรืออาจจะป้องกันการถูกปฏิเสธการตีพิมพ์จากแหล่งใด

แหล่งหนึ่ง สังเกตพฤติการณ์ได้จากเนื้อหาบทความไม่

ถูกขายความไปมากกว่าเดิมและไม่มีการอ้างอิงผลงาน

ของตนที่มีลักษณะคล้ายกัน 2) การต่อเติมผลการศึกษา

เดิมของตน (Augmented) การคัดลอกผลงานวิชาการ

ของตนเองประเภทนี้เกิดจากผลการศึกษายังไม่เสร็จสิ้น

สมบูรณ์ (Foocharoen, 2014)แต่ข้อมูลที่ศึกษาได้นั้น

สามารถวิเคราะห์ที่ตอบโจทย์การศึกษาได้แล้วบางส่วน  

ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์และส่งตีพิมพ์ไปก่อนแต่พอวิเคราะห์

ข้อมูลแบบสมบูรณ์แล้วผลการศึกษาท่ีค้นพบเพิ่มเติมอาจ

ถูกวิเคราะห์ให้เป็นผลการศึกษาใหม่ แล้วเขียนบทความตี

พิมพ์เป็นเรื่องใหม่โดยผู้ศึกษาเดิม และจะส่งไปยังวารสาร

ฉบับใหม่ การคัดลอกลักษณะนี้จะสามารถเลี่ยงโปรแกรม

ตรวจจับการโจรกรรมวิชาการแบบส�าเร็จรอบได้สูง เพราะ

เนื้อหาจะถูกถอดความใช้ข้อความแบบใหม่ในการน�าเนอ

ความคิด ตั้งข้อสังเกตว่ามักจะไม่พบบทความเรื่องแรก

มาการอ้างอิงในบทความเรื่องใหม่  3) การแบ่งแยกย่อย

ตีพิมพ์(Segmented)ตามรายวัตถุประสงค์ การคัดลอก

แบบนี้จะพบได้มาก คือ มีการศึกษาวิจัยเพียงเรื่องเดียวกับ

ประชากรกลุ่มเดียว ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเดียวแต่ศึกษาหลาย

วัตถุประสงค์ ผ่านการพิจารณาทางจริยธรรมเดียว แต่ใน

กระบวนการตีพิมพ์ผู้เขียนจะเขียนแยกผลงานเป็น 2 - 3 

บทความโดยในเนื้อความไม่ระบุว่าเป็นส่วนท่ี 1 2 หรือ 

3 ของงานวิจัยเรื่องเดิมที่เคยตีพิมพ์ไว้แล้ว และมีเจตนา

ที่ไม่บริสุทธิ์ที่ไม่อ้างอิงบทความที่ตนเผยแพร่ไปก่อนแล้ว 

4) การคัดลอกข้อความส�าคัญหรือข้อความส่วนใหญ่มา

เผยแพร่ซ�้า (Text recycling) ผลงานวิชาการลักษณะนี้

พบได้บ่อยท่ีสุด และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปจะ

ตรวจพบได้ไม่ว่าจะอ้างอิงบทความของตนฉบับก่อนหรือ

ไม่ก็ตาม แนวทางปฏิบัติ (1) การน�าผลงานวิชาการเดิม

ของตนมาเสนอแสดงเป็นส่วนหนึ่งของความคิดในผลงาน

ใหม่นั้นผู้เขียนต้องถอดใจความ สรุปความใหม่ สังเคราะห์

ให้เข้ากับผลการศึกษาใหม่และระบุช่ือตนเองในการอ้างอิง

ไปถึงงานวิชาการเดิมให้ชัดเจน (2) หากจ�าเป็นต้องคัดลอก

ผลงานเดิมมาแทรกอยู่ในผลงานใหม่แบบไม่ถอดความใหม่  

ผู้เขียนต้องแสดงหัวข้องานเดิม ผู้เขียนทุกคน ปีที่พิมพ์ 

ส�านักพิมพ์ไว้ในเชิงอรรถในหน้าเดียวกันให้ชัดเจน  และ

เน้นให้ผู ้อ่านเห็นการสืบค้นเพิ่มเติม เช่น ผู้สนใจหัวข้อ

นี้โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วของ….ชื่อ

เรื่อง…. ปีท่ีพิมพ์…ส�านักพิมพ์  เป็นต้น

 XX2.4 การน�าข้อมลู รปูภาพ วดิโีอ จากอนิเทอร์เนต็

และสื่อสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ หมายถึง การคัดลอก

แผนภมู ิ(chart) กราฟ (graph) แผนผงั (diagram) ภาพวาด 

(printing) การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพ

ประกอบหนังสือ จากแหล่งนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 

อินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในการเขียนผลงานวิชาการ
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แบบไม่ได้ดัดแปลงใดๆ  (Tampa, 2013) แนวทางปฏิบัติ  

(1) การข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ จากอินเทอร์เน็ตและสื่อสาร

สนเทศมาใช้ประโยชน์ให้คัดลอกได้เพียง 1 ครั้ง/ช้ินผล

งานวิชาการ  (2) ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล รูปภาพ 

วิดีโอ จากอินทอร์เน็ตและสื่อสารสนเทศที่ชัดเจน พร้อม

วัน เดือน ปี ที่ผู้เขียนได้น�ามาใช้ประโยชน์ด้วย  (3) หากมี

ความจ�าเป็นต้องคัดลอกเกินกฎหมายก�าหนดต้องมีหนังสือ

รับรองว่า อนุญาตให้ใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือ

ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่น…..คัดลอกจาก

บทบาทพยาบาลกับการสร้างความเข้มแข็งอดทนของผู้สูง

อายุโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนแบนดูรา 

โดยชัชวาล วงค์สารีและคณะ (ชัชวาล วงค์สารี ภพธรรม 

วิชาดี และเฉลิมพล  ก๋าใจ,2561)  อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความคาดหวัง

ผลท่ีจะเกิดข้ึนตามแผนภูมิท่ี 2

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลท่ีจะเกิดข้ึน

ที่มา : แบนดูรา (1978) สืบค้นจาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/ Self_ Efficaca.htm  

(27 พฤษภาคม 2561)

รูปที่ 2  ตัวอย่างการคัดลอกแผนภูมิมาใช้ในผลงานตนเองและการเขียนอ้างอิง

 2.5 การการโจรกรรมความคิดของผู้อื่นมาเผย

แพร่แสดงโดยลวงว่าเป็นความคิดของตน หมายถึง การมี

พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึเจตนาลกัน�าความคดิของผูอ้ืน่มาเขยีน

ในผลงานวิชาการของตนโดยมีพฤติการณ์ในการลักเอา

มาเพื่อแสดงให้คนอื่นดูเสมือนว่าเป็นความคิดของตนเอง  

แต่อย่างไรก็ดีการเขียนเสนอความคิดของตนเอง โดยไม่ได้

น�าความคดิจากการคดัลอกบคุคลอืน่ แม้ปรากฏภายหลงัว่า

ความคิดที่เสนอนั้นไปซ�้าซ้อนกับบุคคลอื่นที่ได้เสนอความ

คดิแบบเดยีวกันไว้ก่อนหน้าแล้ว กไ็ม่ถอืว่าเป็นการโจรกรรม

ทางความคิดของผู้อื่น เพราะขาดพฤติการณ์ในการลักเอา

มาและไม่มีเจตนาน�าในการลวงให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ในวรรค

นี้กฎหมายจะตีความตามพฤติการณ์ของผู้เขียนเป็นหลัก  

แนวทางปฏิบัติ (1) ให้ทบทวนวรรณกรรมให้ลึกซึ้งก่อน

เขียนเสนอความคิดของตนออกมา (2) เขียนเสนอให้เห็น

ความสอดคล้อง ความแตกต่างและความขัดแย้งอย่างชดัเจน 

โดยให้เปิดเผยชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานไว้ก่อน เจ้าของความ

คิดที่ได้เสนอไว้ก่อนให้ครบทุกคน เช่น …..ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของชัชวาล วงค์สารี (2559) ท่ีพบว่า ผู้ป่วยเพศ

ชายโรคไตวายเรื้อรังท่ีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มักจะ

มีสมรรถภาพทางเพศเสื่อม จากปัญหาทางจิตใจ การรับ

ประทานยาโรคหัวใจและยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบาง

ชนิด ผลการค้นพบยังสอดคล้องกับแนวคิดของนรลักขณ์ 

เอื้อกิจและวินิต หลงละเลิง (2554) ท่ีว่าผู้ป่วยโรคหัวใจมี

อาการเปลีย่นแปลงได้ตลอดก่อให้เกดิปัญหาทางจติใจระดบั

สูงและสมรรถภาพทางเพศจะลดลง….เป็นต้น (3) กรณี

ชื่อผู้วิจัยหรือผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีจ�านวนหลายคนจน
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เป็นเหตุพ้นวิสัยที่จะเขียนระบุได้ครบถ้วนตามข้อกฎหมาย

บังคับ อนุโลมให้เขียนดังตัวอย่าง ……ชัชวาล วงค์สารี  

(หัวหน้าโครงการวิจัย) และคณะ (2561)….เป็นต้น

 อย่างไรกดี็มกัจะเกดิการสบัสนกบัการเขยีนอ้างองิ

ในลักษณะที่ไม่เจตนาลักน�าเอาความคิดของคนอื่นมาแอบ

อ้างว่าเป็นความคิดของอีกคนหนึ่ง  ซึ่งบุคคลนั้นไม่มีความ

รู้เห็นในการเขียนของผู้เขียนผลงานแต่อย่างไร แต่เหตุจาก

การไม่เข้าใจวิธีการเขียนที่ถูกต้อง  ท�าให้ผู้เขียนน�าข้อความ

ของคนหนึ่งมาเขียนแต่ระบุชื่ออ้างอิงเป็นอีกคนหนึ่ง การ

เขียนลักษณะนี้มักพบความผิดพลาดบ่อยในกรณีที่มีผู้ร่วม

นิพนธ์ต�าราหนังสือนั้นหลายคน และมีเพียง 1-2 คนรับผิด

ชอบเป็นบรรณาธิการ เช่น  อุดม  ไกรฤทธิชัย เป็นผู้นิพนธ์

เรื่อง Adequacy  of Hemodialysis และยังมีนักวิชาการ

ท่านอื่นรับผิดชอบนิพนธ์งานวิชาการหัวข้ออื่นในเล่มด้วย   

โดยมีประเสริฐ  ธนกิจจารุและสุพัฒน์ วานิชย์การ เป็นผู้

รวบรวมผลงานเขียนของทุกคนมาจัดท�าเป็นเล่มและตรวจ

สอบความถูกต้องของเนื้อหาหรือที่เรียกว่า “บรรณาธิการ

งานเขียนวิชาการ”ผลงานทางวิชาการที่ทุกคนนิพนธ์ถูก

เรียงตามบทในชื่อต�ารา การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

และการพยาบาล ต�าราดังกล่าวถูกจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี 

2551 เป็นต้น ประเด็นทางกฎหมายลิขสิทธิ์ คือ “…หาก

จะน�าข้อความที่อยู ่ในเนื้อความส่วนที่อุดม ไกรฤทธิชัย 

เป็นผู้นิพนธ์มาเขียนในงาน ผู้เขียนจะระบุอ้างอิงเป็น อุดม  

ไกรฤทธิชัย หรือจะระบุอ้างอิงเป็น ประเสริฐ ธนกิจจารุ

และสุพัฒน์ วานิชย์การ ซึ่งเป็นบรรณาธิการจึงจะถูกต้อง

ตามหลักกฎหมาย ? ” วิธีการเขียนให้ถูกหลักกฎหมาย  

(1) การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ปฏิบัติ ดังนี้…การฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงเวลาหนึ่งไม่สามารถควบคุม

ความเป็นกรดของเลือดได้ตลอด จึงจ�าเป็นต้องฟอกเลือด

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง (อุดม ไกรฤทธิชัย, 2551) 

โดยให้น�าผู้นิพนธ์เน้ือหามาเขียนอ้างอิงในเน้ือเร่ือง และ  

(2) การเขียนอ้างอิงท้ายเนื้อหาหรือท้ายเล่ม ปฏิบัติ ดังนี้ 

อดุม ไกรฤทธิชยั (2551). “Adequacy  of Hemodialysis” 

ในต�าราการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการพยาบาล, 

หน้า 47-63.ประเสริฐ ธนกิจจารุและสุพัฒน์ วานิชย์การ, 

บรรณาธิการ.กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร.

 3. ลักษณะการเขียนอ้างอิงให้ครอบคลุมเพียงพอ

ตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ ตามบทบัญญัติมาตรา 33 ของ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ที่ว่า การกล่าว คัด ลอก เลียน

หรือการอ้างอิงบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธ์ิ

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดยมีการรับรู ้ถึงความเป็น

เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง (The Royal Thai 

Armed Forces, 1994)กล่าวโดยสรุปดังนี้

 การคัด ลอก เลียน อ่านเพิ่มเติมในข้อ 2.2 การคัด 

ลอกแบบค�าต่อค�าหรือวลีต่อวลีจากผลงานที่เผยแพร่ไว้

แล้ว (ซ่ึงปรากฏในบทความฉบับนี้ตามข้างต้นท่ีกล่าวมา)  

การอ้างอิงบางตอนตามสมควร ผู้เขียนขอยกค�าบางตอน

ของค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2546 มาชี้ประเด็น

และอธิบายสรุปดังนี้ …หนังสือ “กลยุทธ์ในการฝึกอบรม”  

ของจ�าเลยที่ 1 เป็นหนังสือค�าอธิบายเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

จัดอยู่ในหนังสือประเภทขนาด 8 หน้ายก ซึ่งจ�าเลยที่ 1 

สามารถท่ีจะแสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ

โจทก์ได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการท�าเชิงอรรถหรือกล่าวถึง

เจ้าของลิขสิทธิ์ เมื่อจ�าเลยท่ี 1 น�าข้อความของงานนั้นมา

เขียนไว้ในหนังสือของจ�าเลยท่ี 1 ดังท่ีจ�าเลยท่ี 1 ได้กระท�า

แล้วในส่วนอื่น ๆ ของหนังสือดังกล่าว การที่จ�าเลยท่ี 1 

เพียงแต่อ้างอิงถึงชื่อโจทก์และบุคคลอื่นพร้อมงานเขียน

รวม 26 รายการ ไว้ในหัวข้อเอกสารอ้างอิงท่ีท้ายเล่มใน

กรณีเช่นนี้ ผู้อ่านย่อมไม่สามารถท่ีจะทราบได้ว่าข้อความ

ส่วนใดของงานดงักล่าวเป็นงานเขยีนของโจทก์ซึง่จ�าเลยที ่1  

คัดลอกมา จึงยังไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะถือได้ว่าเป็นการ

รับรู ้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโจทก์ อันจะถือได้

ว่าการกระท�าของจ�าเลยท่ี 1 เข้าหลักเกณฑ์ประการแรก

ของข้อยกเว้นการละเมดิลขิสทิธิต์ามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. 

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จากค�าตัดสินของศาลช้ีให้เห็นว่าการ

ลักน�าผลงานของโจทก์มาเขียนในงานของตนเกินกว่าข้อ 

2.2 (ท่ีเขียนอธิบายในบทความนี้ตามข้างต้น) ถึงแม้จะน�า

ช่ือผู้เขียน  ช่ือผลงานและอื่นๆไปเขียนระบุในส่วนท่ีเป็น

อ้างอิงท้ายบท หรืออ้างอิงท้ายเล่มไว้เพียงแห่งเดียวก็ไม่

เข้าข่ายการอ้างอิงบางตอนตามสมควรตามพระราชบญัญตัิ

ลิขสิทธิ์ ฉะนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามที่กล่าวมา 

นักวิชาการพยาบาลต้องยึดการเขียนตามท่ีอธิบายในข้อ 

2.2 อย่างเคร่งครัด และเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาตาม

รูปแบบการเขียนอ้างอิงท่ีสากลนิยม

 ส่วนการฝ่าฝืนมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ที่เป็นข้อฟ้อง

ร้องในศาลท่ีพบบ่อยมี 2 กรณี คือ (2) การกระท�านั้นต้อง

ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
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ปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ (3) การกระท�านั้นต้องไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์เกินสมควร โดยผู้กระท�ามักจะผ่าฝืนบทบัญญัติ

ตามมาตรา 32(2) และ 32(3) จึงเป็นเหตุให้ฟ้องร้องจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์อยู่บ่อยครั้ง

 4. การตรวจจับการโจรกรรมทางผลงานวิชาการ

ด้วย โปรแกรมส�าเร็จรูป การคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

(Academic plagiarism) เกิดขึ้นเมื่อผู้เขียน คัดลอกค�า

จากต้นฉบับมากกว่า 4 ค�าโดยปราศจากการใช้เครื่องหมาย 

อัญประกาศ “ .... ” ตรงข้อความที่คัดลอก ท�าให้เสมือน

ว่าเป็นผลงานของตนเองเป็นสิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูปตรวจจับได้ (Library of Medicine, Chiang 

Mai University, 2015)จากข้อความข้างต้นนักวิชาการ

พยาบาลต้องตระหนักแล้วว่าการเขียนผลงานแต่ละช้ิน

งานจะมีโอกาสซ�้าซ้อนความคิดของคนอื่นที่เสนอไว้ก่อน

ที่สูง ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ท�าให้คิดค้นการตรวจจับการโจรกรรมทางผลงานวิชาการ

ในเชิงลึกได้เพิ่มมากขึ้น กระบวนการโจรกรรมผลงานทาง

วิชาการจะมีหลายรูปแบบมากขึ้นจากการตรวจจับได้จาก

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปที่ทุกโปรแกรมจะมีเป็นพื้นฐาน 

(Matakul, 2008) คือ “ (1) การคัดลอก-วาง (Copy and 

Paste Plagiarism) คือ การน�าข้อความจาก ต้นฉบับมา

ใช้โดยไม่ใส่เครื่องหมายค�าพูดและเขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง 

(2) การเปลี่ยนค�า (Word Switch Plagiarism) คือ การน�า

ข้อความต้นฉบับมา เปลี่ยนบางค�าโดยไม่ใส่เครื่องหมายค�า

พูดและเขียนอ้างอิงให้ ถูกต้อง (3) การอุปมา (Metaphor 

Plagiarism) คือ การน�าค�าอุปมาของต้นฉบับมาใช้ โดย

ไม่ได้อุปมาเป็นอย่างอื่น โดยไม่มีการอ้างอิง (4) ส�านวน 

(Style Plagiarism) การน�าข้อความต้นฉบับผู้อื่นมาใช้

โดยเรียบเรียง ประโยคใหม่อันแสดงถึงรูปแบบส�านวนเดิม  

(5) ความคิด (Idea Plagiarism) คือ การน�าทฤษฎีต่าง ๆ 

มาวิเคราะห์ วิจารณ์ ถึง ความรู้ทั่วไป หากมีผู้อื่นวิเคราะห์

ด้วยทฤษฎีน้ันแล้วจะต้องอ้างอิง หากไม่อ้างอิงจะเป็นการ

โจรกรรมผลงานวิชาการ” การปฏิบัติเพ่ือเลี่ยงการตรวจ

จับการโจรกรรมวิชาการจากโปรแกรมส�าเร็จรูป ให้นัก

วิชาการพยาบาลถือปฏิบัติตามแนวทางที่แนะน�าไว้ตามข้อ  

2. แนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาล

ศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ อย่างเคร่งคัดบางคร้ัง

ผลงานที่ไม่ได้รับการรับตีพิมพ์สาเหตุหนึ่งคือวารสารตรวจ

สอบพบการโจรกรรมในบทความท่ีส่งไปก็เป็นได้

 โปรแกรมส�าเร็จรูปที่ใช้ตรวจจับการโจรกรรม

ทางวิชาการในปัจจุบันมีหลายชื่อและสถาบันต่าง ๆ  

ก็ใช้โปรแกรมท่ีต่างกัน อาทิ (1) CopyCat http://

www.copy-cat.in.th/ พัฒนาโดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์  

(2) Anti-Koppae (แอนตี ้กอปแป๊ะ) http://anti-kobpae.

in.th/ พัฒนาขึ้นโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง  

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่ง

ชาติร่วมกับศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และ

วศิวกรรมภาษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (3) อกัขราวสิทุธิ์  

http://www.akarawisut.com/ ของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และ (4) โปรแกรมอืน่ ๆ  สามารถตรวจสอบได้

จากลิงค์ของห้องสมุดสตางค์ฯ http://stang.sc.mahidol.

ac.th/text/plagiarism.htm ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

โดยรวมแล้วโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นสามารถตรวจจับ

การโจรกรรมวชิาการได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ได้ในการประมวลผลคราวเดียวกัน

 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์มา

เป็นตัวอย่างและอธิบายพอสังเขป ดังนี้ โปรแกรมอักขรา

วิสุทธ์ิสามารถจับการคัดลอกท่ีค่อนข้างสมบูรณ์มีสมาชิก

มากกว่า 40 สถาบันแห่งที่เข้าร่วมใช้ตรวจสอบผลงาน

ของนักวิชาการ โดยการประมวลผลของโปรแกรมจะ

อ่านผลเป็นจ�านวนเปอร์เซ็นต์การคัดลอกผลงานวิชาการ 

(similarity index) ตามรูปท่ี 3 และโปรแกรมจะเปรียบ

เทียบให้เห็นว่ามีรายการใดบ้างที่ผลงานคล้ายกันดูจาก 

Math Overview ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดแบบ

ชดัเจนตามรายการทีต่รวจจบัได้ ซึง่ตามข้อตกลงของการใช้

โปรแกรมนีห้ากเปอร์เซน็ต์การโจรกรรมผลงานวชิาการน้อย

กว่า 10 เปอร์เซ็นต่อรายการถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ หาก

มากกว่านี้ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ (Graduate 

School Education,Ban Somdet Chaopraya Rajabhat  

University,2016 ) แต่โดยรวมทั้งฉบับต้องไม่เกิน 30 

เปอร์เซ็น อย่างไรก็ดีการมีเปอร์เซ็นต์การโจรกรรมผลงาน

วิชาการน้อยท่ีสุดจะเป็นการดี อนึ่งโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

สามารถตรวจจับประมวลไฟล์งานได้เกือบทุกนามสกุลไฟล์

เช่น .doc / .pdf เป็นต้น
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 การประมวลผลเปอร์เซ็นต์การโจรกรรมผลงาน

วิชาการที่มากกว่า 30 เปอร์เซ็น แปลผลว่า ความคิดที่ 

ผู้เขียนเสนอมีการซ�้าซ้อนคล้ายคลึงกับคนอื่นที่เผยแพร่ไว้

แล้ว เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การโจรกรรมผลงานวิชาการจาก

ประสบการณ์ของผู้เขียนเสนอ วิธีการปฏิบัติ ท�าได้ดังนี้ 

(1) วิเคราะห์ประมวลผลเปอร์เซ็นต์การโจรกรรมผลงาน

วิชาการตามรายการที่โปรแกรมประมวลได้ โดยโปรแกรม

จะระบุแหล่งอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (2) สืบค้นแหล่งข้อมูล

ตามโปรแกรมระบุน�าเอกสารนั้นมาอ่านวิเคราะห์ให้เข้าใจ 

(3) ผู ้ เขียนปฏิบัติตามแนวทางที่แนะน�าไว ้ตามข้อ 2 

แนวทางการเขียนผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาล

ศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ จนครบทุกรายการ (4) 

เมื่อแก้ไขเสร็จส่งไฟล์งานน้ันเข้าตรวจสอบด้วยโปรแกรม

อักขราวิสุทธิอีกครั้ง ก่อนส่งผลงานวิชาการน้ันไปตีพิมพ์

กับวารสารที่คัดสรร

 5. กรณีศึกษำจำกค�ำพิพำกษำศำลฎีกำเก่ียวกับ

กำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร

 เน้ือความตามค�าพพิากษาศาลฎกีาที ่1908/2546 

ซ่ึงเป็นตัวอย่างโจรกรรมวิชาการแล้วมีการฟ้องคดีในช้ัน

ศาลผู ้เขียนคัดลอกมาบางส่วนพร้อมสรุปความสังเขป

ดังนี้...โจทก์ฟ้องจ�าเลยที่ 1 ในคดีคัดลอกหรือเลียนแบบ

งานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นในส่วนอันเป็น

สาระส�าคัญซึ่งถือว่าเป็นการท�าซ�้าหรือดัดแปลงงานอันมี

ลิขสทิธิซ์ึง่เป็นสทิธแิต่ผูเ้ดยีวของเจ้าของลขิสทิธิต์าม พ.ร.บ. 

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15 (1) หากจ�าเลยที่ 1 กระท�า

ไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การกระท�าของ

จ�าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  

ย่อมเป็นการละเมดิลขิสทิธิต์ามมาตรา 27 (1) แห่ง พ.ร.บ. ฉบบั

เดียวกัน หนังสือ “กลยุทธ์ในการฝึกอบรม” ของจ�าเลยที่ 1  

ในหัวข้อความหมายของการประเมินผล ขั้นตอนในการ

ประเมินผลการฝึกอบรม รูปแบบของรายงาน แนวทาง

เบื้องต้นในการวิเคราะห์โครงการฝึกอบรม การก�าหนด

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินผล และการ

วางแผนประเมินผล มีข้อความที่เหมือนและคล้ายกับ

ข้อความท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ “คู่มือการประเมินผลการ

ฝึกอบรมส�าหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา” 

และ “คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมส�าหรับ

ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา” ของโจทก์ในส่วน

อันเป็นสาระส�าคัญของงานประมาณ 30 หน้า จากจ�านวน

ประมาณ 150 หน้า ข้อความบางตอนมีลักษณะเกือบ

เหมือนกันค�าต่อค�า บางตอนมีลักษณะดัดแปลงให้ต่างกัน

เล็กน้อย และบางตอนก็เพียงแต่ปรับเปลี่ยนหัวข้อเล็กน้อย

เท่านั้น ซ่ึงยากท่ีจะเกิดข้ึนได้โดยบังเอิญ การกระท�าของ

จ�าเลยท่ี 1 จึงเป็นการท�าซ�้าและดัดแปลงงานวรรณกรรม

อันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อจ�าเลยท่ี 1 กระท�าไปโดยไม่ได้

รับอนุญาตจากโจทก์ การกระท�าของจ�าเลยท่ี 1 จึงเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ แม้ในการเผยแพร่ต�าราและสิ่งตี

พิมพ์ภายในมหาวิทยาลัยจ�าเลยท่ี 1 ไม่ได้มุ่งแสวงหาผล

ก�าไรแบบธุรกิจเอกชน เพราะตั้งราคาจ�าหน่ายหนังสือใกล้

เคียงกับต้นทุน แต่จ�าเลยท่ี 1 ก็ได้รับค่าตอบแทนจากงาน

เขียนนั้น แสดงให้เห็นว่าการกระท�าของจ�าเลยเป็นการ

กระท�าเพื่อหาก�าไรแล้ว จึงไม่เข้าข้อยกเว้น

 ส่วนจ�าเลยท่ี 2 เป็นหน่วยงานมหาวิทยาลัย 

การจัดพิมพ์ต�าราต่าง ๆ มีระเบียบว่าด้วยส�านักพิมพ์ของ

ภำพ 3 ตัวอย่างบันทึกการประมวลผลเปอร์เซ็นต์การโจรกรรมผลงานวิชาการของโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
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มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารของส�านักพิมพ์

พิจารณาในขั้นต้น และมีบรรณาธิการตรวจคุณภาพ ในการ

จัดพิมพ์หนังสือ “กลยุทธ์ในการฝึกอบรม” ของจ�าเลยท่ี 1 

ก็ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงย่อมจะเป็นเหตุให้

จ�าเลยที่ 2 ไม่อาจทราบในเบื้องต้นได้ว่าหนังสือดังกล่าว

เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ ส่วน

การจ�าหน่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระยะต่อมานั้น  

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จ�าเลยที่ 2 รู้อยู่แล้วหรือมีเหตุ

อันควรรู้ว่าหนังสือดังกล่าวจ�าเลยที่ 1 เขียนขึ้นโดยละเมิด

ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมของโจทก์ แล้วจ�าหน่ายหรือเผย

แพร่ต่อสาธารณชนซึ่งหนังสือดังกล่าวเพื่อการค้า การ 

กระท�าของจ�าเลยที่ 2 จึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน

วรรณกรรมของโจทก์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

มาตรา 31 (1) และ (2)ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม

อุทธรณ์ของจ�าเลยที่ 1 นั้น ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 

ประการ คือ (1) เป็นการกระท�าต่าง ๆ ตามที่มาตรา 32 

วรรคสอง ถึงมาตรา 33 บัญญัติไว้ (2) การกระท�านั้นต้อง

ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

ปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ (3) การกระท�านั้นต้องไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์เกินสมควร แม้จ�าเลยที่ 1 จะอ้างข้อยกเว้นว่าการ

เขียนหนังสือ “กลยุทธ์ในการฝึกอบรม” เพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการสอนและเป็นผลงานทางวิชาการใช้ประกอบ

การพิจารณาขอรับการแต่งตั้งเป็นผู ้ช่วยศาสตราจารย์

เท่านั้น อันอาจถือได้ว่าเป็นการวิจัยงานหรือท�าซ�้าและ

ดัดแปลงโดยผู้สอนเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือ

ในสถาบันการศึกษาโดยไม่ได้หาก�าไร ซึ่งเข้าข้อยกเว้นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่ปรากฏว่าจ�าเลยที่ 1 ได้กระท�าถึง

ขั้นจัดพิมพ์เพื่อจ�าหน่ายแก่บุคคลทั่วไปเพ่ือหาก�าไร และ

เน้ือหาในการลวงน�ามาจดัพมิพ์นัน้เกนิการสมควร การกระท�า 

ของจ�าเลยที ่1 จึงไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมดิลขิสทิธิด์งักล่าว 

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2546 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วย

ผู้พิพากษาศาลฎีกา  https://deka.in.th/view-110887.

html เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2553 07:00:00)

 5.1 สภาพบงัคบัทางกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 กฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิด้วย

การก�าหนดบทลงโทษและการเคร่งในการบังคับของเจ้า

พนักงานในการด�าเนินโทษตามค�าพิพากษาของศาลนั้น  

ในบทก�าหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์แบ่ง

เป็นการรับผิดทางอาญาและการรับผิดทางแพ่ง (The 

Royal Thai Armed Forces,1994) ดังนี้

  XX5.1.1 การรับผิดทางอาญา เป็นการที่โจทก์

ขอให้ศาลลงโทษผู้กระท�าความผิดฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ 

มีท้ังโทษจ�าคุกและปรับแล้วแต่ความรุนแรงของการกระ

ท�าผิด คดีอาญากรณีที่การกระท�าผิดนั้นสามารถยอมความ

กันได้ต้องมีการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน (ต�ารวจ) ภายใน 

3 เดือน นับตั้งแต่รู้เรื่องต�ารวจจึงจะท�าการด�าเนินคดีไกล่

เกลี่ยยอมความให้   หากล่วงเลยมากกว่า 3 เดือนคดีจะ

ต้องจบลงในช้ันศาลเท่านั้น

 XX5.1.2 การรับผิดทางแพ่ง เป็นการชดใช้ค่า

เสียหาย ระงับการละเมิดลิขสิทธิ์และแก้ไขความเสียหาย

ด้วยวิธีอื่น เช่น ลงประกาศ แจ้งทางหน้าหนังสือพิมพ์ ให้

ท�าลายส�าเนางานอันเนื่องมากจากการละเมิดลิขสิทธิ์ อายุ

ความทางแพ่งผู้ท่ีถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต้องฟ้องร้องภายใน 3 

ปี นับแต่รู้เรื่องว่ามีการละเมิดผลงานทางวิชาการตน แต่

ต้องไม่เกิน 10 ปี นับจากวันท่ีละเมิด ประเด็นในเรื่องค่า

เสียหายที่ต้องจ่ายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์จะมากน้อยเพียง

ใดนั้นข้ึนอยู่กับความรุนแรง ความเสียประโยชน์ เสียสิทธิ

ของผู้ท่ีถูกละเมิด มาตรา 69 ระบุความรับผิดทางแพ่งที่

เกีย่วข้องกบัการท�าซ�า้หรอืดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ท�าส�าเนา ขายหรือให้เช่าผลงานวิชาการอันเกิดจากการ

ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ต้องละวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท 

บทสรุป

 การพฒันาผลงานวชิาการเป็นสิง่ท่ีพงึปฏบัิตขิองนกั

วชิาการพยาบาล แต่ผลงานวชิาการทกุชิน้ในสาขาพยาบาล

ศาสตร์ย่อมต้องเขยีนอธบิายความเป็นมาเชงิเหตผุลขององค์

ความรู้ให้ชัดเจนถึงจะเกิดความน่าเชื่อถือ โดยความรู้นั้น

เป็นสิง่ส�าคญัท่ีช่วยพฒันาศาสตร์การพยาบาลให้เจรญิยิง่ขึน้  

แต่จริยธรรมของนักวิชาการจะต้องให้เครดิตแก่ความคิด

ของผูส้ร้างสรรค์ผลงานทีม่ไีว้ก่อนหน้า ดงันัน้ผลงานวิชาการ

ท่ีมีคุณค่าในสาขาพยาบาลศาสตร์ อันได้แก่ การเขียน

กรณีศึกษา การแปลงานจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง  

การเขียนผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการ

เรียนรู้ การเขียนงานวิจัย การเขียนงานสิทธิบัตร การเขียน

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม การเขียนบทความวิชาการ การ

เขียนต�าราและการเขียนหนงัสอืกด็ ีผูเ้ขียนต้องระบุทีม่าของ
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ความคิดที่น�ามาสรุปในงานของตนให้ชัดเจนอันน�าไปสู่การ

สืบค้นกลับไปหาต้นฉบับของความคิดน้ันได้ โดยวิธีเขียน

อ้างอิงแต่ละแบบได้เขียนไว้ในเนื้อหาบทความแล้วผู้เขียน

จึงขอเสนอแนะแก่นักวิชาการพยาบาลทุกท่านที่ก�าลังจะ

เขียนผลงานวิชาการเผยแพร่ ว่า ท่านควรท�าความเข้าใจ

ในเน้ือหาบทความ แนวทางการเขียนผลงานวิชาการใน

สาขาการพยาบาลศาสตร์ไม่ให้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ให้

ละเอียดก่อนลงมือเขียนผลงานวิชาการของตนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น  หากขาดการตระหนักรู้

ตามท่ีแนะน�าแล้ว   ผลงานวิชาการของท่านอาจเกิดการ

ละเมิดและถูกฟ้องร้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามมาได้และ

ท่านเองอาจต้องเสยีค่าใช้จ่ายตามคดแีพ่งขณะเดยีวกนัท่าน

อาจต้องรับผิดตามคดีอาญาด้วย
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บทคัดย่อ

 ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) และก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ (Aged society)  

ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมรับมือกับสังคม 

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุผลจ�านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนและปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนไปส่งผลให้ธุรกิจ

ด้านสุขภาพผู้สูงอายุขยายตัวเพื่อรองรับจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอแนวทางการ 

จัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีความสูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ  

และสังคม เนื้อหาประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (2) แนวคิดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ และ (3) แนวทางการจัด

ธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ท่ีเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยบทสรุปของ

บทความนี้จะน�าไปสู่แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบอย่าง 

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การเตรียมความพร้อม, ธุรกิจสุขภาพ, ผู้สูงอายุุ

Abstract

Thailand is an aging society and moving the aged society. Therefore, it is the reason for  

the various agencies involved both public and private be prepared to deal with the aged society.  

Due to the increasing number of aging people and the changing social and economic factors.  

As a result, the aging health business expanded to accommodate the increasing number of aging. This article 

aims to provide a holistic approach to health care delivery for the aged society. Based on the concept of physical, 

mental and physical aging. Content consists (1) the concept of the elderly (2) the Concept of Health Care for  

the elderly and (3) guidelines for the organization of health care business for the aged society. The summary of  

this article will lead to a more effective and efficient way of preparing for the health business to 

support the aged society.

Keywords: preparation, health business, aging
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บทน�ำ

องค์การสหประชาชาติ (The United Nations 

UN) นิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ว่า ประเทศใดมีประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปี

ขึ้นไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศ

นั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ (Aging Society) และ

จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ (Aged Society)  

เมื่อสัดส่วนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 20% และ

อายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% โดยประเทศไทย ได้นิยาม

ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

ว่าหมายถึง “ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป” ประเด็นส�าคัญคือ

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยมี

อัตราเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 

ในขณะที่ประชากรรวมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 

เท่านั้น (National Board of the Elderly, 2015) ดังนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบรูณ์แบบทีก่�าลงัจะมาถงึ การเตรยีมความพร้อมด้าน

ธุรกิจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าธุรกิจด้านอื่น 

ๆ เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่เสื่อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ท�าให้ผู้สูง

อายเุป็นประชากรกลุม่ใหญ่ทีใ่ช้บรกิารทางสขุภาพและมค่ีา

ใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม

และป้องกนัภาวะสขุภาพของผูส้งูอายตุามการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว ธุรกิจสุขภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่

เข้ามามบีทบาทเพ่ือรองรบับรกิารทางสขุภาพทีอ่าจไม่เพยีง

พอกบัจ�านวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ความต้องการทีแ่ตก

ต่างกันของผู้สูงอายุตามบริบท สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง

ความจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจสุขภาพ

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดส�าคัญ คือ การส่ง

เสรมิและชะลอความเสือ่มสภาพทกุมติขิองผูส้งูอาย ุภายใต้

ความเข้าใจ ความตระหนกัพืน้ฐานของผูส้งูอายแุต่ละบุคคล 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนเพื่อจัดธุรกิจสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการจัดธุรกิจที่ส่งเสริม

เพื่อป้องกันความเสื่อมสภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้ความหลากหลายของกิจกรรม 

โดยอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในทฤษฎีความสูงอายุที่ครอบ

คุลมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อาทิเช่น ทฤษฎีทาง

ชีวภาพ (Biological Theories) ท่ีเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลง

ตามกระบวนการสูงอายุมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล หรือ

แม้แต่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของบุคคลเดียวกันก็ยังมี

ความแตกต่างกัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าความสูงอายุ

เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Involuntary 

process) (Eliopoulos, 1997) ทฤษฎีทางจิตวิทยา  

(Psychosocial Theories) ของอิริสัน ข้ันท่ี 8 ระยะวัย

สูงอายุ (Aging period) คือ ข้ันความมั่นคงทางจิตใจกับ

ความสิ้นหวัง (Integrity vs Despair) อธิบายว่า วัยนี้เป็น

วัยสุขุม รอบคอบ ฉลาด บุคคลจะยอมรับความเป็นจริงของ

ชีวิต ระลึกถึงความทรงจ�าในอดีต หากประสบความส�าเร็จ

ในอดีตก็จะรู้สึกไว้วางใจผู้อื่นและตนเอง มีความมั่นคงทาง

จิตใจ ภูมิใจต่อการบอกเล่าเก่ียวกับประสบการณ์ ในชีวิต

ให้บุตรหลานฟัง ตรงกันข้ามหากบุคคลต้องประสบกับ

ความล้มเหลว และ ความผิดหวังในอดีต จะเกิดความรู้สึก

ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต รู้สึกคับข้องใจ ไม่สามารถด�าเนินชีวิต

ได้อย่างมีความสุข และ ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)  

ที่อธิบายว่า บุคคลมีการปรับตัวต่อความสูงอายุและการ

เป็นผู้สูงอายุ กล่าวคือ ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลจะผ่าน

บทบาททางสังคมหลายบทบาท เช่น การเป็นพ่อ แม่ปู่ย่า 

เป็นต้น บทบาทเหล่านี้ จะเป็นสิ่งท่ีแยกแยะสถานภาพทาง

สังคม และทัศนะท่ีมีต่อตนเอง ผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีมีบทบาท 

ส�าคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู ้ ประสบการณ์ บทบาท และความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น (Ladda, 2008) การท�าความเข้าใจทฤษฎีและ

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น รวมทั้งการ

ประยุกต์ใช้หลักการในแต่ละทฤษฎี ท่ีว่าด้วยความสูงอายุ

จะเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการวางแผนส่งเสรมิฟ้ืนฟสูขุภาพ

ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และ สอดคล้องตามแนวทางการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท�างาน และการด�ารงชีวิตของ

ผู้สูงอายุ (Thanayot & Hananmuhibbatuddin, 2015)

ดงันัน้การเข้าใจในธรรมชาต ิและ การเปลีย่นแปลง

ของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงส่งผลไปใน

ทางท่ีเสื่อมสภาพของผู้สูงอายุ ช่วยในการด�าเนินการธุรกิจ

สุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ที่ดี เพื่อน�าพาซึ่งความผาสุกแก่ผู ้สูงอายุและสมาชิกใน

ครอบครัว บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอแนวทาง
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ด�าเนินการธุรกิจ สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุโดย

สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

(2) แนวคิดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ และ (3) แนวทางการ

จัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ 

ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์การด�าเนินการธุรกิจ

สุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อ

ใช้เป็นข้อมลูทางวชิาการแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูท้ีส่นใจทัว่ไป 

 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำย ุ 

 พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ 2546 ให้ความ

หมายค�าว่าผู ้สูงอายุ หมายถึง ผู ้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

Chuo (1982) พิจารณาความผู้สูงอายุจาก 4 ลักษณะ ดังนี้  

(1) พิจารณาจากอายุ (2) การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 

(3) การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และ (4) การเปล่ียนแปลง

ด้านสังคม โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations 

: UN) ให้นิยาม ประเทศใดมีประชากรอายุมากกว่า 60 ป ี

ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมี

ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร

ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก�าลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society) และ จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

(Aged society) เมื่อสังคมหรือประเทศมีประชากร

อายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ัง

ประเทศ หรือมีประชากรอายุต้ังแต่ 65 ปี มากกว่าร้อย

ละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ และเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างเต็มที่ (Super-aged society) เมื่อสังคมหรือประเทศ

ที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของ

ประชากรทั้งประเทศ ส�าหรับประเทศไทย ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ สรุปว่าไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548 

โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้ง

ประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ใน

ช่วงปี 2564 (National Board of the Elderly, 2014) 

เมื่อเปรียบเทียบประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ในปี 2558 พบว่า มีประชากรรวมทั้งหมด 630 ล้านคน  

มปีระชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปอยูป่ระมาณ 59 ล้านคน หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 9 ของประชากรทัง้หมด โดยประเทศทีเ่ข้าเกณฑ์

เป็นสังคมสูงอายุมี 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 18)  

ไทย (ร้อยละ 16) และเวียดนาม (ร้อยละ 10) ในปี 2558 

ประชากรไทยมีจ�านวน 65.1 ล้านคน โดยในจ�านวนนี้เป็น

ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป 11 ล้านคน หรอืคดิเป็น (ร้อยละ 16)  

ของประชากรทั้งหมด (National Board of the Elderly, 

2015)

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเมื่อเข้า

สู่วัยสูงอายุ โดยรวมมีความใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะมีความ

แตกต่างกันในแต่ละบุคคลที่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เข้า

มาเก่ียวข้อง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ 

และภาวะสุขภาพ ของแต่ละบุคคล ซ่ึงวัยสูงอายุมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 3 ด้านใหญ่ ๆ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงด้าน

ร่างกายสามารถเห็นได้ชัดเจนกว่าด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และสังคม ก็มีความส�าคัญกับ

ตัวผู้สูงอายุเอง และบุคคลรอบข้าง โดยการเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกายในผู้สูงอายุมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และ

เป็นการเปลี่ยนแปลงในทาง เสื่อมสภาพของการท�างานใน

ระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุโดยอาศัย

ตัวผู้สูงอายุและครอบครัวจึงเป็นการชะลอให้ผู้สูงอายุคงไว้

ซึ่งความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยการ

ส่งเสริมการท�างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  ของร่างกายให้

มีประสิทธิภาพตามสภาวะของร่างกาย ตามแนวคิด 4 อ 

คือ (1) อ : อาหาร (2) อ : ออกก�าลังกาย (3) อ : อารมณ์ 

และ (4) อ : อุบัติเหตุและอันตราย ซ่ึงสาระส�าคัญทั้ง 4 อ 

นี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ส่วนผู้

สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ อาทิเช่น โรคประจ�าตัว โรคเรื้อรัง 

หรือมีความพิการ ผู้สูงอายุเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับการดูแล

จากสหสาขาของทีม จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุไม่สามารถหลีก

เลีย่งการเสือ่มสภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ   

ไม่ได้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในผู ้สูงอายุสามารถ

จ�าแนกออกเป็น 3 ด้าน ใหญ่ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีความ

สูงอายุ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงด ้านร ่างกาย เป ็นการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ท่ีสามารถมองเห็นเป็น

รูปธรรมจากสภาพร่างกายภายนอก หรือจากการ

ตรวจร่างกาย ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลในทางเสื่อมสภาพ

ต่อการเปลีย่นแปลงด้านจติใจ และ สงัคม เช่น การบกพร่อง

ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย ตามทฤษฎีการ

สูงอายุ อาทิเช่น ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution theory) 

หรือ ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) ท่ีอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตต่าง
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ก็มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการตลอดเวลา ทฤษฎีการ

เส่ือมโทรม (Wear and Tear Theory) ที่เชื่อว่า การบาด

เจ็บเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้อวัยวะ

มาเป็นเวลานาน หรือใช้อย่างหักโหม สะสมมาเรื่อย ๆ  เมื่อ

อายุมากขึ้น จึงเกิดการตายของเซลล์ เนื้อเยื่ออวัยวะและ

ระบบต่างๆ ในร่างกายจะท�างานเสื่อมลง เช่น หลอดเลือด 

ข้อเข่า ฯลฯ ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) 

เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง ความสูงอายุเกิดจากการสะสมสาร

ที่เกิดจากการเผาผลาญไขมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 

ประกอบกับการได้รับการกระตุ้นจากความร้อน แสงและ

รังสี ก่อให้เกิดสารที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ (free radical) 

และทฤษฎสีรีรวทิยา (Physiological Theory) เป็นต้น โดย

ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ที่เกิดจากความ

เสื่อมสภาพของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน เช่น อาการหูตึง อาการนอนไม่หลับ ปวดข้อ

และกระดูก กล้ามเนื้ออ่อนแรง การปรับตัวต่ออุณหภูมิลด

ลง ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ระบบขับถ่ายผิดปกติ เป็นต้น 

(Ebersole, Hess, Touhy, & Jett, 2005)

2) การเปลีย่นแปลงด้านจิตใจ เป็นการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับความรู้สึก ความนึกคิด ภายใน

จติใจของผูส้งูอาย ุการเปลีย่นแปลงด้านจติใจทีพ่บ

บ่อย ได้แก่ ความซมึเศร้า ความวติกกงัวล และความรูส้กึสิน้

หวัง ครอบครัว และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องเข้าใจและ

หาทางช่วยเหลือ โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ทฤษฎี

บุคลิกภาพ (Personality Theory) ที่เชื่อว่า ผู้สูงอายุจะ

มีความสุขหรือความทุกข์ ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนา

จิตใจของบุคคล ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson,s Theory) 

เชื่อว่า ชีวิตแต่ละขั้นตอนของคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้

ส�าเร็จเพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นตอนชีวิตขั้นต่อไป ซึ่งการพัฒนาช่วง

วัยสูงอายุ ได้แก่ การปรับตัวต่อการเจ็บป่วย การสูญเสีย  

และการเปลี่ยนแปลง การชื่นชมกับชีวิตในอดีต และการ 

เตรียมตัวเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต โดยผู้สูงอายุต้องปรับ

ตัวต่อความสิ้นหวัง (despair) ให้คงไว้ซึ่งความรู้สึกเป็นตัว

ของตัวเอง (ego integrity) ทฤษฎีนี้มีจุดเน้นที่ส�าคัญ คือ 

การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี อยู่บนพื้นฐานของการ

ประสบความส�าเร็จ ในเผชิญกับพันธกิจในแต่ละขั้นตอน

ของชีวิต การเปลี่ยนด้านจิตใจเหล่านี้มักได้รับการละเลย

มาก โดยที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเพราะผู ้สูงอายุไม่

เข้มแข็ง ฟุ้งซ่านไปเอง หรือ เรียกร้องความสนใจ ซ่ึงใน

ความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านี้ เป็นภาวะเจ็บป่วยอย่าง

หนึ่ง แต่เป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งต้องการการดูแล

และช่วยเหลือด้วยความเข้าใจและหากจ�าเป็นอาจต้อง

พึ่งการรักษาด้วยการใช้ยาหรือการบ�าบัดเฉพาะ โดยผล

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจเกิดจากการสูญเสีย

ด้านต่าง ๆ เช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อนฝูง  

หรือแม้การท่ีลูกหลานแต่งงานแยกครอบครัวออกไป 

และการสูญเสียฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ รายได้  

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่มั่นคงทาง

จิตใจ เช่น คิดว่าตนเองหมดคุณค่า สิ้นหวัง ไม่เป็นที่รัก

ของลูกหลาน ท้อแท้ คิดอยากฆ่าตัวตาย เป็นต้น (Wilai-

wan, 2015)

3) การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เป็นการเปลีย่นแปลง

บทบาทต่างๆ ทางสังคมของผู้สูงอายุ ซ่ึงมี 

ทฤษฎีรองรับ อาทิเช่น ทฤษฎีบทบาท (Role 

Theory) ท่ีเช่ือว่า เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุจะปรับบทบาท

และ 

สภาพต่าง ๆ  หลายอย่างทีไ่ม่ใช่บทบาทเดมิของตน

มาก่อน เช่น การละท้ิงบทบาททางสังคมและความสัมพันธ์

ซ่ึงเป็นไปแบบวยัผูใ้หญ่ ยอมรบับทบาทของสงัคม และ ความ

สมัพนัธ์ในแบบผูส้งูอาย ุและเว้นจากความผกูพนักบัคูส่มรส 

เนือ่งจากการตายไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นต้น ทฤษฎแียก

ตนเองหรอืทฤษฎกีารถอยห่าง (Disengagement Theory) 

เชื่อว่า ผู้สูงอายุและสังคมจะลดบทบาทซึ่งกันและกัน อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของร่างกายและไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากยอมรับว่าตนเองมีความสามารถลด

ลง สุขภาพเสื่อมลงจึงถอยหนีจากสังคมเพื่อลดความเครียด

และรักษาพลังงาน ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)  

เช่ือว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ

ความสุขและการมีชีวิตท่ีดีเช่นเดียวกับวัยผู ้ใหญ่ และ

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ทฤษฎีความต่อ

เนื่อง (Continuity Theory) เช่ือว่า การด�าเนินชีวิตของ

ผู ้สูงอายุท่ีประสบความส�าเร็จข้ึนอยู ่กับบุคลิกภาพและ

แบบแผนชีวิต ของแต่ละช่วงวัยที่ผ่านมา และ มีปัจจัย

อื่น ๆ ท่ีเข้ามาร่วมอธิบาย ได้แก่ แรงจูงใจ สถานภาพ

ทางสังคม เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการส่งเสริมทาง

สังคมเพื่อชะลอ หรือ คงไว้ซึ่งบทบาททางสังคมของ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 79

ผู ้สูงอายุจะเป็นการช่วยให้ผู ้สูงอายุมีความภูมิใจ และ  

รู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าทางสังคม (Orawan, 2010)

สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไป เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม ในทางเสื่อมสภาพ ดังนั้นการส่งเสริมคุณค่าให้กับ

ผู้สูงอายุจะเป็นการช่วยชะลอความเสื่อมสภาพตามการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญตามทฤษฎีความสูงอายุทั้ง 3 ด้าน คือ 

ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยการท�าความเข้าใจและ

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อน�ามาประยุกต์

ในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 3 ด้าน ได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

แนวคิดธุรกิจสุขภำพผู้สูงอำยุ 

ปัจจบุนัประเทศไทยเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ทางประชากร ที่ส�าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging  

society) และก�าลังเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุแบบสมบูรณ์ 

(Aged society) ส่งผลให้สัดส่วนวัยท�างานและวัยเด็กลด

ลง เนือ่งจากอตัราการเกดิ และอตัราการตายของประชากร

ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุผลให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ย

มีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุจึง

กลายเป็นธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่

น้อยไปกว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยี แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือ

ผู้สูงอายุกลับมีพฤติกรรมสุขภาพที่มีแนวโน้มไปในทางที่

เสื่อมลง เห็นได้จากพฤติกรรมตามแนวคิด 4 อ ประกอบ

ด้วย ออกก�าลังกาย:ขาดการออกก�าลังกาย อาหาร: การรับ

ประทานอาหารเกินความจ�าเป็น ขาดความสมดุลของสาร

อาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย อารมณ์: ไม่สามารถปรับตัวกับ

ความเครียดต่าง ๆ  ได้ อากาศ: สิง่แวดล้อมภายในทีอ่ยูอ่าศยั

ไม่เหมาะสม ซึง่สิง่เหล่าน้ีจัดเป็นพฤติกรรมทีบ่ัน่ทอนสขุภาพ

ของผู้สูงอายุในทางที่เสื่อม และเป็นจุดพลิกผันให้ผู้สูงอายุ

กลายเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายอ่อนแอ ต้องพึงพาบุคคลใน

ครอบครวั ท�าให้อนาคตประเทศไทยเผชญิกบัปัญหาการดแูล

ผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีต้องพึ่งพาลูกหลาน

มากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ในครอบครัวตามมา  

เช่น ขาดคนดูแลผู้สูงอายุ เพราะทุกคนต้องหาเลี้ยงชีพ

ตนเอง และครอบครัวรวมทั้งผู้สูงอายุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางออกส�าหรับครอบครัวในการ

ดูแลผู้สูงอายุ จึงมุ่งเน้นมายังธุรกิจที่สามารถส่งเสริมหรือ

ชะลอความเสือ่มสภาพด้านร่างกาย ด้านจติใจ และด้านสงัคม 

ตามความสามารถของครอบครัวในการเข้าถึงบริการทั้ง 

ภาครฐั และ เอกชน ซึง่ปัจจบุนัธรุกจิสขุภาพผูส้งูอายมุคีวาม

หลากหลาย ในท่ีนี้ผู้เขียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ 

ตามระยะเวลาการจัดกิจกรรม ดังนี้ (1) ธุรกิจสุขภาพ 

ระยะสั้น เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นให้บริการผู้สูงอายุ ในการใช้

ชีวิตประจ�าวันท่ีเหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลทั้งใน

และนอกสถานท่ี เช่น การจัดกิจกรรมผ่อนคลาย การสร้าง

สังคมระหว่างเพื่อนวัยเดียวกัน รวมท้ังการให้บริการด้าน

การแพทย์ ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรัง และ (2) ธุรกิจ

สุขภาพระยะยาว มุ่งเน้นรูปแบบบริการบ้านพัก หรือ ห้อง

พักระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้ามา

ในโครงการเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตหลังวัย

เกษียณ ยุคนี้จึงเป็นยุคทองของธุรกิจ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูง

อายุ ซ่ึงภายใต้การจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุประเภทต่าง ๆ  

นั้น ผู้จัดการหรือผู้บริหารธุรกิจควรมีความรู้ ด้านการดูแล

สุขภาพของผู้สูงอายุ บนพื้นฐานทฤษฎีความสูงอายุ และ 

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เนื่องจากผู้

สูงอายุมีข้อจ�ากัดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดในแต่ละด้านที่

แตกต่างกัน ดังนั้นการที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีถูกต้อง จะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผน ด�าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้เหมาะสม รวมท้ังการวางแผนส�ารองหากมีปัญหาหรือ

ข้อจ�ากัดท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีฉุกเฉิน 

บทความนีผู้้เขียนให้ความหมายของธรุกิจ สขุภาพ

ผูส้งูอายทุีห่มายถงึสถานบรกิารใด ๆ  กต็ามทีใ่ห้บรกิารเกีย่ว

กับการส่งเสริม การชะลอการเสื่อมของสุขภาพผู้สูงอาย ุ

ทุกรูปแบบโดยการน�าแนวคิดทฤษฎีการสูงอายุที่ เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  

มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจความงามส�าหรับ

ผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจท่อง

เท่ียวผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู ้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ

มาประยุกต์ใช้ในการจัดธุรกิจสุขภาพ เช่น ระบบผิวหนัง 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ซ่ึงยุคนี้การบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพเป็นเรื่องท่ีนิยมในกลุ่มผู ้สูงอายุ โดยเฉพาะ
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อาหารที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและชะลอการเสื่อมสภาพของ

ร่างกายในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหาร หรือเครื่องดื่ม

เพือ่สุขภาพ รวมถงึอาหารเสรมิ หรอืสมนุไพรต่าง ๆ  อย่างไร

กต็ามการท�าธรุกจิอาหารเพือ่สขุภาพผูส้งูอายตุ้องสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ เช่น อาหาร

ย่อยง่าย มีกากใยอาหาร ไขมันต�่า ไม่มีคอลเลสเตอรอล 

น�้าตาลน้อย หรือปราศจากน�้าตาล และมีส่วนประกอบท่ี

ป้องกันลดความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อในผู้สูงอายุ ได้แก่ 

โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง เป็นต้น 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู ้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ

มาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ 

ระบบประสาท ซ่ึงธุรกิจนี้อาจถูกมองข้าม หรือให้ความ

ส�าคัญน้อยถึงความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนให้มีความ

เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 

โดยการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ 

และวิถีการด�าเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่สภาพร่างกาย

เริ่มถดถอย อาทิเช่น เตียงนอนที่ปรับระดับความสูงต�่าได้ 

เก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิง เป็นต้น

ธรุกจิความงามส�าหรบัผูส้งูอาย ุเป็นการน�าแนวคดิ

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายมาใช้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่

ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ที่ให้ความส�าคัญด้านการคงสภาพรูป

ลักษณ์ที่ดีทั้งภายใน และ ภายนอก เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ี

ช่วยชะลอวัยด้านร่างกายที่สามารถส่งผลต่อจิตใจของผู้สูง

อายใุนการด�าเนินชวีติอยูใ่นสงัคม โดยผูส้งูอายตุ้องการดแูล

ตัวเองให้ดีอยู่ตลอดเวลา เช่น เครื่องแต่งกายที่เหมาะกับ 

ผู้สูงอายุ เครื่องส�าอางที่ผลิตมาจากธรรมชาติหรือสมุนไพร 

ที่มีสรรพคุณต่อต้านชะลอริ้วรอย เป็นต้น 

ธุรกิจบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ที่มีการเสื่อม

สภาพตามช่วงอายุ เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม 

คอื (1) ผู้สูงอายทุีเ่จบ็ป่วยหรอืไม่สามารถดูแลตนเองได้ และ 

(2) ผู้สูงอายุปกติ ซึ่งการจัดธุรกิจประเภทนี้ผู้ประกอบการ

ต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงแต่ละด้านในผูส้งูอายุ 

รวมทั้งต้องมีจิตบริการ มีเมตตา เนื่องจากผู้สูงอายุมีความ

หลากหลายในพื้นฐานการด�าเนินชีวิตที่ผ่านมา 

ธุรกิจท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เป็นการน�าแนวคิดทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และ สังคมมาใช้ในการจัดธุรกิจ

ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังต้องการสังคม เพื่อพบปะพูดคุย 

สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน การจัดธุรกิจประเภทนี้

ผู้ประกอบต้องมีความรู้และเข้าใจในข้อจ�ากัดที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย รวมท้ังรสนิยมการท่องเท่ียวของ

ผู้สูงอายุ เพื่อน�ามาวางแผนจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้มีความ

เหมาะสม อาทิเช่น ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ เป็นต้น

ธุรกิจนวดแผนไทยส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย โดยเป็น

ธุรกิจท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ในการน�ามาใช้กับผู้สูงอายุ  

เพื่อมุ่งเน้นทั้งการรักษาและการผ่อนคลาย และเป็นธุรกิจ

ท่ีได้รับความสนใจ ในผู้สูงอายุจ�านวนมาก นอกจากได้รับ

การรักษาและผ่อนคลายแล้วยังได้พูดคุย และ พบปะกับ

บุคคลต่าง ๆ ในขณะเข้ารับบริการ 

สรุปได้ว่า การจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุผู้ประกอบ

การ หรอืผูบ้รหิารต้องมอีงค์ความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ของผู้สูงอายุอย่างถ่องแท้ 

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ หรือ  

ข้อจ�ากัดของผู้สูงอายุแต่ละบุคคลภายใต้การก้าวทันยุค

สมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้

สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ 

ประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อ

เนือ่ง โดยเริม่ต้นจาก Thailand 1.0 ทีเ่น้นเกษตรกรรมแบบ

ดัง้เดมิ Thailand 2.0 ทีเ่น้นอตุสาหกรรมเบา Thailand 3.0  

ที่ เน ้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ ้อนมากขึ้น  และ  

Thailand 4.0 ท่ีเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับ

เคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดย

เป้าหมายหลักของ Thailand 4.0 คือ การปรับเปลี่ยน

เชิงโครงสร้างจากการ “ปักช�า” สู ่การมี “รากแก้ว” 

ของตนเอง โดยกลุ่มสุขภาพใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ 

(Health & Wellness – Biomedical) เป็น 1 ใน 5 

ของกลุ่มเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม ของประเทศไทยท่ี

ต้องการพัฒนา (Research and Quality Assurance  

Department, 2016) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นธุรกิจ

อันดับต้น ๆ  ท่ีได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 81

ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต (Quality  

of Life Services) ดังน้ันเพ่ือเป็นการรองรับ การเข้าสู่ 

สั งคม ผู ้ สู งอายุ โดยสมบู รณ ์แบบ ผู ้ ประกอบการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนจะนิ่งเฉย

อยู่ไม่ได้ ต้องวิเคราะห์และค้นหากลยุทธ์ในการจัดธุรกิจ

สุขภาพเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสม

ตามสภาพและข้อจ�ากัดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย

ตำรำง 1 
แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

ตำรำง 2 
แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย แนวทำงกำรจัดธุรกิจสุภำพ

ผิวหนังแห้งเป็นแผลหรือติดเชื้อง่าย 

ข้อเข่าเส่ือม ปวดตามข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

สายตาพร่ามัว ต้อกระจก 

หูตึง ความจ�าเสื่อม 

ระบบขับถ่ายผิดปกติ

1. ธุรกิจอาหารสุขภาพ อาหารเสริม เพื่อเสริมสร้างระบบ

ท่ีเสื่อมสภาพให้กับร่างกาย

2. ธุรกิจฟิตเนส หรือศูนย์ออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ

เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกาย

3. ธุรกิจสปา ศูนย์ดีท๊อก (Detox) เพื่อสุขภาพ 

4. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู ้สูงอายุเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

5.ธุรกิจขายและจัดส่งสินค้าแบบเดลิเวอร์รี่ (Delivery) 

ส�าหรับผู้สูงอายุ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนจิตใจ แนวทำงกำรจัดธุรกิจสุภำพ

รู้สึกหดหู่ ต้องพึงพาลูกหลาน สูญเสียคนรัก 

โดดเดี่ยว คุณค่าในตัวเองลดลง เก็บตัว

1. ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา 

(edu-meditation tourism) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้รชัญา 

ความรู้ทางศาสนา เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านจิตใจผ่านส่ิง

ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ

2. ธุรกิจธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) เพื่อ

การพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ 

 3. ธุรกิจทางการเงิน ประกันชีวิต ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางจิตใจ
 

จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

แนวคิดผู้สูงอายุ แนวคิดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถ

สังเคราะห์และสรุปแนวทางการจัดธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้

สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ตามแนวคิดทฤษฎีผู้สูงอายุ 3 ด้าน 

ท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การ

เปลีย่นแปลงด้านจติใจ และการเปลีย่นแปลงด้านสงัคม ดงันี้
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ตำรำง 3  

แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม แนวทางการจัดธุรกิจสุภาพ

บทบาททางสังคมลดลง

โรคประจ�าตัวที่ไม่เอื้อต่อการเข้าสังคม

1. ธรุกจินนัทนาการตามความชืน่ชอบส่วนบคุคล เช่น ธรุกจิ

ลีลาศ ธุรกิจคาราโอเกะ เป็นต้น

2. ธุรกิจฟิตเนสเพื่อสุขภาพเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้าง

การเข้าสังคมให้กับผู้สูงอายุวัยเดียวกัน 

3. ธุรกิจสัตว์เลี้ยงส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อคลายเหงารวมทั้ง

เสริมสร้างบทบาทในการดูแลผู้อื่น

 

บทสรุป

 การสังเคราะห์แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพตาม

การเปลี่ยนแปลงของผู ้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคมในบทความนี้เพื่อเสนอเป็นแนวทางการจัดธุรกิจ

สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ให้กับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ตาม

ความเหมาะสมในการส่งเสริมและชะลอการเสื่อมสภาพ

ของผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้สูง

อายุสามารถด�าเนินชีวิตอย่างผาสุกตามบริบทของตนเอง 

ครอบครัว และสังคมต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

จัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ

นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน เพื่อความคล่องตัวในการขับเคลื่อนภายใต้ความรู้

ความเข้าใจการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอาย ุโดยการขับเคลือ่น

ตั้งแต่ระดับนโยบายเพื่อลงสู่การปฏิบัติ ในการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าท�าไม

ต้องจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุท่ีมีความแตกต่างจากช่วงวัย

อื่น ๆ เพื่อให้กระบวนการด�าเนินการมุ่งสู่เป้าหมายตามที่

ตั้งไว้ คือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย จิตและสังคมท่ีดี
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บทคัดย่อ

  วิจัยน้ีเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มจ�านวนสองกลุ่ม ได้แก่  กลุ่มผู้บริโภครายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุค

ดิจิทัล ผู้วิจัยใช้แนวคิด 4R และ 3P เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการรายการโทรทัศน์

ในยุคดิจิทัลต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อใหม่ (new media consumption) ท่ีมีความต้องการบริโภค

ข้อมูลดิจิทัล ที่มีลักษณะ 4R ประกอบด้วย Real (R1), Rich (R2), Rapid (R3), และ ® (Trademark) (R4)  (R1) Real 

เป็นการสื่อสารในรูปแบบเสมือนจริง เช่น การเสนอภาพลักษณ์สินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน ประเภท AR (Augmented  

Real) (R2) Rich ซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ในทุกช่องทางการสื่อสารดิจิทัล เช่น ยูทูป เฟซบุ๊ก  

อินสตาแกรม แฟนเพจ เว็บเพจ (R3) Rapid ซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นความรวดเร็ว อาทิ การสื่อสาร

ผ่านเฟซบุ ๊กไลฟ์ ไลน์ออฟฟิศเชียล (R4) ® (Trademark) ซ่ึงเป็นการสื่อสารในรูปแบบท่ีเน้นการสร้างแบรนด์ 

 

ค�ำส�ำคัญ: รายการโทรทัศน์, นวัตกรรม, ยุคดิจิทัล

Abstract

 This qualitative research used focus group method to interview two focus groups: those are 

television consumers in digital era group and television production in digital era group; to study 

television program production innovation in digital era. Researcher applied 4R and 3P concept  

as study framework. Findings showed that television program production innovation in digital 

era should match consumer’s digital content consumption which was characterized as 4R which 

consisted of Real (R1), Rich (R2), Rapid (R3), and ® (Trademark) (R4). (R1) Real is considered as a 

virtual communication; such as promoting brand image through application in AR (Augmented 

Real) type. (R2) Rich is a communication form that focuses on interaction between every digital 

communication channel such as Youtube, Facebook, Instagram, FanPage, and WebPage. (R3) 
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Rapid is a communication type that concentrates on being fast; for example, communication 

through Facebook Live Line official. (R4) ® (Trademark) is a communication focusing on branding. 

 

Keywords: Keywords: television program, innovation, digital era

บทน�ำ 

 นวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ปรับตัวเพื่อรับมือกับพฤติกรรมการการรับชมรายการ

โทรทศัน์ในยคุดจิทิลั (สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย,  

2560) ที่ผู้รับสารบริโภคข้อมูลผ่านนวัตกรรม “4 Screen”  

4screens.net, 2018) ได้แก่ หน้าจอทวี ีหน้าจอคอมพวิเตอร์ 

หน้าจอแท็บเล็ต และหน้าจอมือถือในรูป แบบมัลติสกรีน 

(multi-screen) 

 ผู ้ผลิตรายการโทรทัศน ์ ในยุคดิ จิทัลจึงต ้อง

สร้างสรรค์กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ท�ารายการ

โทรทัศน์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น เพื่อท่ีผู้

ชมดูแล้วสนใจติดตามรายการโทรทัศน์ต่อไป (Kapook.

com, 2560) ซึ่งก่อนที่จะเป็นรายการ การผลิตรายการใน

ยุคดิจิทัลที่ดีและน่าสนใจได้น้ันกระบวน การผลิตจะเป็น

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้การผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล  

มีความสมบูรณ์ ซึ่งใช้ครบทุกหลักการได้แก่ กระบวนการ

ก่อนการผลิต (pre - production) คือ ขั้นตอนก่อนลงมือ

ผลติรายการโทรทศัน์จรงิ เช่น การหาข้อมลู การประชมุ การ

คดิเน้ือเรือ่ง การคดิบท การหาสถานทีถ่่ายท�าต่าง ๆ  ทีจ่ะไป

ลงพื้นที่ในการถ่ายท�า กระบวนการผลิต (production) คือ 

ขั้นตอนการผลิตงานจริง การออกกองถ่ายท�าลงพื้นท่ี การ

เก็บภาพ ก�ากับการแสดง ให้เป็นไปตาม Storyboard ที่ได้

ก�าหนดและกระบวนการหลงัการผลติ (post - production) 

คือ ขั้นตอนหลังการผลิตงาน หลังจากการถ่ายท�ารายการ

โทรทัศน์เสร็จสิ้น ก็จะน�ามาเรียบเรียงโดยการตัดต่อวิดีโอ 

การล�าดับภาพและเสียง การตกแต่งสีแต่งเสียง แต่งภาพ

ด้วยคอมพิวเตอร์ การใส่เทคนิคพิเศษและกราฟฟิกให้ตรง

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ตามแผนที่วางไว้ จึงมีความจ�าเป็นและ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินการแต่ละขั้นตอน โดย

จะมีกระบวนการต่างๆ ที่ท�าให้เกิดรายการ เพื่อน�าเสนอ

ข้อความหรือสาระต่อผู้ชม โดยรายการที่ผลิตจะมีลักษณะ

การน�า เสนอที่มีรูปแบบวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ี

ชัดเจนร่วมกัน การผลิตรายการในยุคดิจิทัลนั้น เป็นการ

น�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเป็นเรื่องจริงท่ีเคยเกิดขึ้นจริง 

โดยมีการเตรียมการค้นหาข้อมูล เรียบเรียงภาพและเสียง 

ให้มีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถท�าให้ผู้ชมได้

รับสาระความรู้ เกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ร่วมตาม

วัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ีก�าหนดได้ ท�าให้การประสาน

งานเป็นไปตามแบบแผน โดยรวมก็จะประสานงานท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบ

รื่นและสัมพันธ์กัน 

 การศึกษานวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์

จึงเป็นการศึกษาปรับตัวของผู้ประกอบการสื่อเพื่อรองรับ

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เป็นท่ีรัฐบาลคาด

หวังว่าจะช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพื่อศึกษานวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ใน

ยุคดิจิทัล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านวัตกรรมการ

ผลิตรายการโทรทัศน ์ในยุคดิจิทัลต ้องสอดคล้องกับ

พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ใหม่ (new media consumption) 

ท่ีมีความต้องการบริโภคข้อมูลดิจิทัล (digital content)  

ท่ีมีลักษณะ 4R คือ (R1) Real ซ่ึงเป็นการสื่อสารในรูปแบบ

เสมือนจริง เช่น การเสนอภาพลักษณ์ผ่านแอพพพลิเคชั่น 

ประเภท AR (Augmented Real), (R2) Rich ซ่ึงเป็นการ

สื่อสารในรูปแบบที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ (interactive)  

ในทกุช่องทางการสือ่สารดจิทิลั เช่น ยทูปู (Youtube) เฟซบุก๊  

(Facebook) อนิสตาแกรม (Instagram) แฟนเพจ (FanPage)  

เว็บเพจ (WebPage), (R3) Rapid ซ่ึงเป็นการสื่อสารใน

รูปแบบท่ีเน้นความรวดเร็ว เช่น การสื่อสารผ่าน เฟซบุ๊ก
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ไลฟ์ (Facebook Live) ไลน์ออฟฟิศเชียล (Line official), 

และ (R4) ® (trademark) ซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบท่ี

เน้นการสร้างแบรนด์

 ดัง น้ันการศึกษานวัตกรรมการผลิตรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลจึงต้องให้ความส�าคัญกับ พฤติกรรม

การบริโภคข้อมลูในยคุดิจทิลั และการผลติรายการโทรทศัน์

ในยุคดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลใน

ยุคดิจิทัล ได้แก่ แนวคิดเรื่อง 4R

 XX1.1 R1: Real 

 XXการสื่อสารในรูปแบบเสมือนจริง เช่น การ

สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือเรียกอีกอย่าง

หน่ึงว่า Augmented Reality (AR) คือ การพัฒนา

เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความ

เสมือนจริงเข ้าด ้วยกันผ ่านซอฟแวร์เชื่อมต่อต ่าง ๆ 

เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  

หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพหรือบนอุปกรณ์

แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีขึ้นกับการออกแบบสื่อแต่ละรูป

แบบโดยกระบวนการของเทคโนโลยีเสมือนจริง คือ  

การวิเคราะห์ภาพ การค�านวณค่าต�าแหน่งเชิงสามมิติ  

และกระบวนการสร้างภาพสองมติิ รวมทัง้มกีารใช้โปรแกรม

ในการสร้างงานเสมือนจริงเช่น AI ( Adobe Illustrator )  

AE (After Effect ) และการใช้เทคนิค Green screen  

ในการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนที่เสมือนจริงน�ามาใช้ใน

การผลิตรายการ Greentime TV 360องศา ด้วย 

 XX1.2 R2: Rich 

 XXรูปแบบการสื่อสารที่ เน ้นการสื่อสารแบบ 

ปฏิสัมพันธ์ 

 ปฏสิมัพนัธ์ (interactive) คือ การท�างานทีเ่น้นการ

สือ่สารการมปีฏสิมัพนัธ์ด้วยการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลในกลุ่มในการจัดการผลิตรายการในยุคดิจิทัล เช่น 

รายการ คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 นิยมสร้างความสัมพันธ์

ในห้องผลิตรายการเพื่อให้ผู ้ร่วมการทางานในการสร้าง

รายการมีกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่จะให้ผู ้ร่วมทีมงาน 

มีส่วนร่วมในการท�างาน ผ่านการถ่ายทอดสดวิดีโอผ่านสื่อ

ออนไลน์ หรือ การไลน์สด ผ่านช่องทาง Facebook และ 

You Tube ซึ่งหน้าที่นี้จะต้องมีการพบปะกับทีมงานและ

เพื่อนร่วมงานท่ีค่อนข้างอยู่ใกล้ชิดกัน โดยดาเนินรายการ

ท่ีได้รับมอบหมายซึ่งในการดาเนินรายการจะมีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนความรู้สึกท่ีดีร่วมกัน การมีโอกาสได้ปรับตัว

เข้ากับบุคคลอื่น ความกระตือรือร้นในการท่ีจะพบปะกับ

ผู้อื่น ท�าให้ต้องมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันและทาให้มีการสื่อสารที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่

สื่อสารเข้าใจในเนื้อหาหรือข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง

และดาเนินรายการได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องท่ีสุด

 XX1.3 R3: Rapid 

 XXเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นความรวดเร็ว  

เช่น การสื่อสารผ่าน เฟซบุ ๊กไลฟ์ (Facebook live)  

ไลน์ออฟฟิศเชยีล (Line official) เป็นการสือ่สารทีเ่น้นความ

รวดเร็วต้องอาศัยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต 

เช่น รายการละหมาดต่างถิ่น On TV Muslim จะเน้นการ

สือ่สารแบบรวดเรว็โดยการถ่ายทอดสดผ่านสือ่อนิเทอร์เนต็ 

เช่น การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ Youtube  

ซ่ึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วและมากยิ่งข้ึนอีก

ทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย การ Live ตอบโจทย์ผู้

ใช้ให้สามารถถ่ายทอดออกอากาศสด ๆ  ได้ทันที แจ้งเตือน  

Notifications ให้คนติดตามรู ้ว่ามีถ่ายทอดสดแล้วนะ  

แถมคนท่ีเข้ามาดูยังคอมเมนต์กันได้สดๆ Facebook Live 

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการแสดงคอนเทนต์ จากแต่ก่อน

ท่ีท�าคอนเทนต์ได้แค่ข้อความ และรูปภาพ แต่ปัจจุบันท�า

เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ซึ่งการถ่ายทอดสดนั้นมีเสน่ห์ใน

เรื่องของเวลาเข้ามาเป็นมิติส�าคัญ สามารถถ่ายทอดคอน

เทนต์แบบเรียลไทม์ได้เลย แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้น การ

ถ่ายทอดสดแตกต่างจากวิดีโอทั่วไป นอกจากเรื่องเวลา 

ยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูได้ในเวลาเดียวกัน  

“ถ้าเป็นคอนเทนต์การรีวิวสินค้าธรรมดาก็ท�าเป็นแค่วิดีโอ 

แต่เมื่อเป็นการถ่ายทอดสดการเปิดตัวสินค้า ก็จะมีเรื่อง 

เรียลไทม์เข้ามาเกี่ยวข้อง ท�าให้คอนเทนต์นั้นมีมิติขึ้น 

สามารถเห็นคอมเมนต์ของคนดูแบบสดๆ ที่ได้อินเตอร์

แอ็กทีฟกับคนดูได้ ในขณะท่ีวิดีโอเหมือนเป็นการสื่อสาร

ทางเดียว”

 นอกจากนี้ Facebook Live ยังท�าได้ง่าย แค่มี

โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ถ่ายทอดสดได้แล้ว และการถ่ายทอด

สดเรียกว่าตรงกับพฤติกรรมคนไทยด้วย เพราะชอบความ

สนุก ชอบเล่นฟีเจอร์อะไรใหม่ ๆ และชอบดูคอนเทนต์ที่

สดใหม่ด้วย
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 XX1.4 R4: ® Trademark 

 XXการสื่อสารรูปแบบเน้นสร้างแบรนด์ เป็นการ

ใช้สื่อใหม่ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ท�าให้เกิดการสื่อสารท่ีรวดเร็ว

และสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มคนจ�านวนมากได้ ภายใน

การสื่อสารคร้ังเดียว ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้จะช่วยให้เรา

นั้นสามารถสามารถสร้างรายการของตนเองให้กลายเป็น

แบรนด์ได้ โดยการพยายามสร้างอัตลักษณ์หรือสร้างความ

แตกต่างทีเ่ป็นของรายการตนเองขึน้มา และจะใช้อตัลกัษณ์

นั้นสื่อสารกับผู้คนภายในโลกโซเชียลซ�้า ๆ โดยการสร้าง 

อัตลักษณ์ที่แตกต่างหรือการสร้างตนเองให้เป็นที่จดจ�าของ

ผู้บริโภค ส่งผลให้รายการมีโอกาสประสบผลส�าเร็จในยุค

ดิจิทัล นี้ได้ (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ใน

ยุคดิจิทัล ได้แก่ แนวคิดเรื่อง 3P

 ก่อนการผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ใน

ยุคดิจิทัล ผู้ผลิตจ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นด้านการวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใช้

วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิตสื่อ  

(สุรัญชนา สิทธิพูล, 2554)

 XX2.1 P1: Pre-Production 

 XXขั้นเตรียมการผลิต 

 XXนบัเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส�าคัญเป็นอย่างยิง่ก่อน 

เริ่มท�าการผลิตสื่อ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การก�าหนดหรือ

วางเค้าโครงเรือ่ง การประสานงาน กองถ่ายกบัสถานทีถ่่ายท�า 

ประชุมวางแผนการผลิต การเขียนสคริปต์ การจัดเตรียม

วัสดุ อุปกรณ์การถ่ายท�า ห้องตัดต่อ อุปกรณ์ประกอบฉาก 

อุปกรณ์แสง การเตรียมตัวผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต ฯลฯ หากจัด

เตรียมรายละเอียดในขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอน

การผลิตงานท�าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ขัน้เตรยีมการผลติ (pre-production) ประกอบด้วย  

ดังนี้

 1. การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง  

เรื่องราวที่จะน�ามาผลิตเป็นสื่อรายการโทรทัศน์ ซ่ึงถือว่า

เป็นภารกิจแรกของผู้ผลิตสื่อที่จะต้องต้ังค�าถามให้กับตัว

เองว่า แนวคิดที่ได้นั้นดีอย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไร

ต่อผู้รับสื่อ การหาแนวคิดหรือเรื่องราว จึงเป็นงานที่จะต้อง

ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการค่อนข้างสูง

 2. การก�าหนดวัตถุประสงค ์  (objective)  

เมื่อได้เรื่องท่ีจะท�าการผลิตสื่อแล้ว เป็นการคาดหวัง

ถึงผลที่จะเกิดกับผู ้ชมเมื่อได ้รับชมรายการไปแล ้ว  

ทุกเรื่องที่น�ามาจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ ผู ้ผลิตจะ

ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ว ่า มุ ่งให้ผู ้รับได้รับเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในด ้านใดบ้าง  

การก�าหนดวัตถุประสงค์อาจตั้งหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ 

 3. การวเิคราะห์กลุม่เป้าหมาย (target audience)  

เมื่อได้ก�าหนดวัตถุประสงค์แล้ว ข้ันต่อไปวิเคราะห์กลุ่ม

เป้าหมายว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นการท�าความรู้ผู้ชมในแง่

มุมต่าง ๆ เก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความสนใจ 

ความต้องการ และจ�านวนผู้ชม เพื่อให้สามารถผลิตสื่อได้

ตรงความต้องการมากท่ีสุด

 4. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เป็น 

กระบวนการศึกษาเนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ

ท�าการผลิตแล้วน�ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ และ

ข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัย น่าสนใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือ  

การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหน้าท่ีของผู้ผลิตท่ีจะต้องท�าการ

ศกึษาจาก ต�ารา เอกสาร ผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หา และข้อมลู 

และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างครบถ้วน ท�าการล�าดับ

เนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อการน�าเสนอที่เหมาะสม และ

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

 5. การเขียนบทวีดีทัศน์ (script writing) เป็น 

กระบวนการที่ต ่อเนื่องจากการก�าหนดแนวคิดจนถึง 

การวิเคราะห์เนื้อหา จนได้ประเด็นหลักและประเด็นย่อย  

แล้วน�ามาเขียนเป็นบท ซึ่งเป็นการก�าหนดล�าดับก่อนหลัง

ของการน�าเสนอภาพและข้อมูล เพื่อให้ผู้ชมได้รับเนื้อหา

สาระตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยระบุลักษณะภาพ 

และข้อมูลชัดเจน 

 6. การก�าหนดวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตส่ือ

โดยที่ผู้ผลิตสื่อจะต้องทราบว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง 

ซ่ึงต้องก�าหนดรายละเอียดต่าง ๆ  เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ดัง

กล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหา และเตรียมการ

ต่อไป

 7. การก�าหนดผู้แสดง หรือผู้ด�าเนินรายการ ต้อง

เป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปแบบของ

รายการท่ีจะน�าเสนอ

 8. การจัดท�างบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการตั้ง

งบประมาณไว้ก่อนแล้ว แต่ในขั้นนี้จะเป็น การก�าหนดการ

ใช้งบประมาณโดยละเอียด ซ่ึงจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
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ในการด�าเนินการผลิต เช่น ค่าตอบแทนผู้รวมด�าเนินการ

ผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟฟิก ค่าวัสดุรายการ เป็นต้น

 XX2.2 P2: Production 

 XXขั้นการผลิต 

 XXผลิตสื่อท�าตามเส้นเรื่องหรือบทตามสคริปต์ที่

ได้เตรียมไว้ อาจมีการเดินทางไปถ่ายท�ายังสถานที่ต่าง ๆ 

ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรือใน

สตูดิโอ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายท�าแก้ไขหลายครั้งจนเป็นที่

พอใจ นอกจากนี้อาจจะเป็นต้องเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศ

ทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายความ  

เพื่อให ้ผู ้ชมได ้เห็นและเข ้าใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้น  

และมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและนั้น

คือการท�างานของทีม

 องค์ประกอบของขั้นการผลิต (production)  

มีดังนี้

 1. ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการสื่อเป็นการ

ท�างานที่เป็นทีม ผู้ร่วมงานมาจากหลากหลายอาชีพที่มีพื้น

ฐานที่ต่างกัน ซึ่งการท�างานร่วมกันจะประสบความส�าเร็จ

หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับทีมงานที่ดี มีความเข้าใจกัน พูดภาษา

เดียวกัน รู้จักหน้าที่ และให้ความส�าคัญซึ่งกันและกัน

 2. ด้านสถานที ่สถานทีใ่นการผลติรายการ แบ่งออก 

เป็น 2 แห่ง คือ ภายในห้องผลิตรายการ และภายนอกห้อง

ผลิตรายการ ส�าหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ 

(studio) น้ัน ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการจองห้องผลิต และ

ตัดต่อรายการล่วงหน้า ก�าหนดวันเวลาที่ชัดเจน ก�าหนด

ฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรียบร้อย ส่วนการ 

เตรียมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผู้ผลิตจะต้องดูแลใน

เรื่องของการควบคุมแสงสว่าง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะ 

ต้องมีการส�ารวจสถานที่จริงก่อนการถ่ายท�า เพื่อทราบ

ข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการถ่ายท�า

 3. ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผู้ก�ากับ

ฝ่ายเทคนิคจะเป็นผู้สั่งการเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการ

ผลิต เช่น กล้องวีดีทัศน์ ระบบเสียง และระบบแสงและ

เครื่องบันทึกภาพ นอกจากนั้นยังจ�าเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์

ส�ารองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทัง้นีเ้พือ่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้อย่างทันท่วงที

 4. ด้านผู้ด�าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ การ 

เตรียมผู้ร่วมรายการจะปรากฏตัวบนจอโทรทัศน์เป็นสิงท่ี

จ�าเป็น โดยเริ่มจากการคัดเลือก ติดต่อ ซักซ้อมบทเป็นการ

ล่วงหน้า โดยให้ผูด้�าเนนิรายการ และผูร่้วมรายการได้ศกึษา

และท�าความเข้าใจในบทของตนเองที่จะต้องแสดง เพื่อจะ

ได้ไม่เสียเวลาในการถ่ายท�า

 XX2.3 P3: Post-Production 

 XXข้ันการหลังการผลิต 

 XXคือ การตัดต่อล�าดับภาพ หรือเป็นข้ันตอนการ

ตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์

หรือเนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่กราฟิกท�าเทคนิค

พิเศษภาพ การแต่งภาพการย้อมสี การเช่ือมต่อภาพและ

ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงใส่เสียงพูด 

ซาวน์บรรยากาศต่าง ๆ  เพิ่มเติม อื่น ๆ  อาจมีการน�าดนตรี

มาประกอบเรื่องราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิ่งข้ึน 

 

 องค์ประกอบของข้ันการหลังการผลิต (post-

production) มีดังนี้

 1. การล�าดับภาพ หรือการตัดต่อ (editing) 

เป็นการน�าภาพมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบทวีดีทัศน์ 

โดยใช้เครื่องตัดต่อ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการตัด

ต่อนี้มี 2 ลักษณะ คือ

 XX1.1 Linear Editing เป็นการตัดต่อระหว่าง

เครื่องเล่น/บันทึกวีดีทัศน์ 2 เครื่อง โดยให้เครื่องหนึ่งเป็น

เครื่องต้นฉบับ (master) และอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่อง

บันทึก (record) ในปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เนื่องจากการ

ตัดต่อลักษณะนี้ต้องใช้ผู้ท่ีมีความช�านาญเฉพาะด้าน และ

ใช้เวลานานมาก

 XX1.2 Non-Linear Editing เป็นการตัดต่อโดย

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ซึ่งเป็นการตัดต่อที่รวดเร็ว

และมีข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด

 2. การบนัทกึเสยีง (sound recording) จะกระท�า

หลังจากได้ด�าเนินการตัดต่อภาพตามบทวีดีทัศน์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงท�าการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย 

และเสียงประกอบลงไป

 3. การฉายเพื่อตรวจสอบ (preview) หลังจากตัด

ต่อภาพ และบนัทกึเสยีงเรยีบร้อยแล้วจะต้องน�ามาฉายเพือ่

ตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

 4. ประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมิน

รายการหลังการผลิต ซ่ึงมี 3 ลักษณะ คือ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (qualitative  

research) โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ ่ม (focus group  

interview) ประชากรกลุ่มเป้าหมายจ�านวนทั้งส้ิน 16 คน 

โดยจ�าแนกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่

 กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้บริโภครายการโทรทัศน์ในยุค

ดิจิทัล ซึ่งในที่นี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

สัมมนานิเทศศาสตร์  (Seminar in Communication 

Arts: 00338216) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 7 คน  

 กลุ่มที่ 2: กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 

ซึง่ในทีน่ี ้คอื นกัศกึษาทีล่งทะเบียนเรยีนรายวชิาการฝึกงาน

ทางนิเทศศาสตร์ (Internship in Communication Arts: 

00348324) จ�านวน 5 คน (ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ของ

บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จ�ากัด, ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

ของบริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จ�ากัด, และฝ่ายผลิตรายการ

โทรทัศน์ของสถานีทีวีมุสลิม มูลนิธิเพื่อ), และ หัวหน้า

งานของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกงานทาง

 4.1 ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการ

ประเมินด้านความถูกต้องของเน้ือหาคุณภาพของเทคนิค

การน�าเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผู ้

เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู ้เขียนบท ผู ้ก�ากับรายการ ทีม

งานการผลิต

 4.2 การประเมินผลผลิต ซึ่งจะเป็นการประเมิน

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยจะประเมินในด้านของ

ความน่าสนใจ ความเข้าใจในเนื้อหา และสาระท่ีน�าเสนอ

 4.3 การเผยแพร่ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ

ให้เข้าถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะท�าได้ และควร

เก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพื่อน�ามาแก้ไข

เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

 ดงันัน้ก่อนการผลติรายการโทรทศัน์ ผูผ้ลติจ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน การเตรี

ยมการผลติ การใช้วสัดอุปุกรณ์ในการผลติ และการประเมนิ

ผลการผลิตรายการ

 จากแนวคิดทางนิเทศศาสตร์ ท้ัง 2 แนวคิด คือ 

(1) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลในยุค

ดิจิทัล ได้แก่ แนวคิดเรื่อง 4R และ (2) แนวคิดเกี่ยวกับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ได้แก่ แนวคิดเรื่อง 3P  

น�ามาก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

นวัตกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ในยุคดิจิทัล

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคข้อมูลในยุคดิจิทัล

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ
ในยุคดิจิทัล

การสื่อสาร
ในรูปแบบ
เสมือนจริง

- Green Screen

- After Effect (AE)

- illustrator (Ai)

- Facebook
- Youtube

- การไลฟ์สด
- Messenger

- เกิดความต้องการ
บริโภคข้อมูลจาก
แบรนด์

การสื่อสาร
ในรูปแบบ

เน้นความรวดเร็ว

การสื่อสาร
ในรูปแบบเน้นการ

มีปฏิสัมพันธ์

การสื่อสาร
ในรูปแบบเน้นการ

สร้างแบรนด์

4R 3P

Real Rich Rapid
Pre-prodution

Post-prodution

1. Planning
2. Content
3. Scripting
4. Coordinating

Prodution

RQ1: นวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลควรเป็นอย่างไร

®Trademark

1.การถ่ายท�าในสถานที่
2.การถ่ายท�านอกสถานที่

1.การตัดต่อแบบ offline
2.การตัดต่อแบบ online
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ตำรำง 1
ข้อค้นพบจากกลุ่มผู้บริโภครายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

1 zzzzzจากการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0 การสร้างก็คือการสร้าคน ข้อดีของผู้รับชมรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่ติดโซเชียลนั้นอาจจจะใช้ช่องทางโซเชียลท�าการค้าธุรกิจหริออาจท�าการติดต่อ

สิ่อสารเรื่องง่าน ซึ่งช่องทางของโซเชียลนั้นเห็นได้ชัดว่าสังคมสมัยนี้นิยมชมชอบเรื่องโซเชียลมากขึ้น

ในทุก ๆ ปี จึงอาจมองเห็นถึงช่องทางการท�าในธุรกิจของตนนั้นมีคนรู้จักมากข้ึนหรืออาจใช้เพื่อส่ง

ข่าวสารกัน  สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จัดการปรับปรุง

รูปแบบการท�างานให้สอดคล้องกับยุคสมัย คือ การใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ เพราะสังคมสมัยนี้

ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยอาจจะท�าให้คนท่ีไม่รู้จักบริษัทเราท�าให้คนหันมาสนใจ อาจจะ

เป็นการโปรโมทสินค้าหรือจัดท�าการจัดบูธออกนอกสถานท่ี

2 zzzzzคนท�างานส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้โซเชียลในท่ีท�างาน เช่น ช่วยท�าให้การติดต่อ

สื่อสารท�างานสะดวกขึ้น ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท�างาน ท�าให้เกิดการท�างานอย่างรวดเร็วขึ้น แต่

ก็ไม่เห็นด้วยกับอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในบางประเด็น เช่น ไม่เห็นด้วยกับการใช้ในการส่งเสริม

การขายสินค้า ใช้ในการโฆษณา ท�าให้เกิดความตั้งใจในการท�างานได้มากขึ้น มีผลต่อการท�างาน 

เช่น คนท�างานส่วนใหญ่จะใช้เวลาเล่นโซเชียลในเวลาพักกลางวันเป็นส่วนใหญ่และใช้เวลาตรงนี้

มากกว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบ เล่นก็คือเล่น งานก็คืองาน จึงไม่ส่งผลก

ระทบมากเท่าไหร่ และเป็นข้อดีของคนรู้จักใช้และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

3 zzzzzผู้รับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่ติดโซเชียลเป็นเรื่องที่อาจท�าให้การท�างานนั้นล่าช้า 

หรืออาจจะเร็วขึ้นนั้นอยู่ที่ตัวผู้ใช้งาน ถ้าใช้ในทางที่มีประโยชน์ก็จะท�าให้แบรนด์เดินหน้าต่อไปได้ 

เพราะการท�าให้แบรนด์มีชีวิตในยุค4.0นั้นแบรนด์จะต้องกลายเป็นเหมือนคนหนึ่ง คนต้องมีความ

กระตือรือร้นอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ที่เชื่อมั่นในแบรนด์ทราบว่าแบรนด์มีความมั่นคง ก็เหมือนมนุษย์ที่ต้อง

มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในการท�างาน เพื่อท�าให้องค์กรเดินหน่้าไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค 

การตืดโซเชียลอาจเป็นทั้งผลดีและผลเสียในการท�างานข้ึนอยู่กับบุคคลในการเลือกท่ีจะใช้งาน เช่น 

การโพสต์เฟสบุ๊กขององค์กรเพื่อให้คนข้างนอกทราบถึงความมีตัวตน

นิเทศศาสตร์ (Internship in Communication Arts: 

00348324) จ�านวน 4 คน 

 เพ่ือค้นหานวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ใน

ยุคดิจิทัลจากกลุ่มผู้บริโภครายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ผู้

วิจัยจัดให้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อด�าเนินงานจัดสัมมนา 

เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล” 

ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561, 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2561 และ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   

 โดยผู้วิจัยได้น�าการจัดสัมมนาทั้ง 3 ครั้งนี้เข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์ 

(Seminar in Communication Arts) ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2560   

ผลกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระหว่างเดือนมกราคม 2561  ถึงเดือน  กรกฎาคม 2561 

ปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ผล

การวิจัยน�าเสนอในรูปบทความกึ่งตาราง มีรายละเอียด

ดังนี้ (ตาราง 1-2)
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ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

4 zzzzzการสร้างแบรนด์ 4.0 นั้น เป็นการสร้างความส�าเร็จต่อคนยุค 4.0 เป็นอย่างมาก เพราะการ

เข้าถึงของสื่อโซเชียลเข้ามามีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ ท่ีมีพร้อม ความรวดเร็ว ความสะดวดสบาย

zzzzz- คนกลายเป็นแบรนด์ นั้นหมายถึง การท�าให้ตนเองนั้นมีจุดขายท่ีน่าสนใจต่อคนท่ีใช้สื่อดิจิทัล 

จนมีความส�าเร็จในระดับหน่ึง เช่น การท�าช่องทางการสื่อสารของตนเองให้มีผูู้ใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาเป็น

ผู้ชม และมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ท่ีในโลกดิจิทัล

zzzzz- แบรนด์กลายเป็นคน นั้นหมายถึง การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท�างาน 

การสื่อสารพูดคุยกันหรือเป็นการตลาด เช่น พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ การขายของออนไลน์บนเว็บไซต์

หรือว่าจะเป็นการท�างานผ่านสื่อดิจิทัล มีการประชุม การสร้างธุรกิจบนโซเซียล

zzzzz- คุณลักษณะที่ดีของมนุษย์เงินเดือนติดโซเชียล จะต้องมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถสื่อสารข้อมูลรวดเร็วไป สู่คนจ�านวนมาก ๆ ได้ รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์

ที่ดีต่อผู้ร่วมใช้สื่อรวมตัวกันท�ากิจกรรม เป็นต้น

5 zzzzzค�าว่าแบรนด์ คือ ตัวสินค้าและจากยุคการตลาด 3.0 ก็ได้มีการพัฒนาแบรนด์ข้ึนมา เรื่อย ๆ  

โดยจะอาศยัการสงัเกตได้จากแบรนด์ทีผ่ลติและจ�าหน่ายออกไปว่ามผีูค้นหรอืกลุม่คนมากน้อยเพยีงใด  

และจากการได้สังเกตหรือวิเคราะห์นั้นอาจจะท�าให้เห็นถึงองค์ภาพรวมต่าง ๆ  โดยอาจจะเห็นได้จาก

โซเชียลหรือแบรนด์ที่ผลิตออกไปหรือการจัดบู๊ทเพื่อสอบถามและสนองความต้องการของกลุ่มคน 

และผู้ที่ผลิตแบรนด์ก็จะได้ค�าตอบจากสิ่งพวกนี้ จึงเกิดกาพัฒนาการการสร้างแบรนด์ให้เป็นคนหรือ

คนกลายเป็นแบรนด์ ในยุคของการตลาด 4.0 คือ สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มคนหรือแบรนด์ ท�าให้

มีความน่าเชื่อถือและเป็นเพื่อนท่ีน่าคบหา และสร้างความไว้วางใจได้ และในยุคของการตลาด 4.0 

ก็ได้มีเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เรื่อย ๆ  คนในยุคการตลาด 4.0 ท่ีเราเรียกเทคโนโลยีนั้นว่า โซเชียลมีเดีย 

ซึ่งเราสามารถน�าโซเชียลมีเดียนี้เข้ามาเป็นเพื่อนได้ โดยแบรนด์ของเราอยากให้สินค้ามีชื่อเสียงหรือ

ให้โลกรู้ เราก็ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียนี้ เช่่นกันกับโซเชียลมีเดีย คือ สร้างข้ึนมาก็ต้องการให้มีคนใช้ 

ความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดีย หรือแบรนด์ และกลุ่มคนจึงจ�าเป็นต้องพึ่งพากันและกัน แต่ประโยชน์

อาจจะแตกต่างกันออกไป คุณลักษณะท่ีดีของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลท่ีติดโซเชียล 

6 zzzzzอิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อผู้รับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล พบว่าผู้รับชมรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลใช้โซเชียลในวันและเวลาท�างานมากกว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยจะใช้งาน

ผ่านมือถือเป็นหลัก และยังนิยมใช้ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน อีกทั้งยังพบว่าคนท�างาน

จะใช้โซเชียลมีเดียทุกวัน วันละไม่เกิน 2 ชม. โดยจะใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียแทนการใช้เวลาดู

ทีวีและสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ตามการที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ย่อมมีทั้งผลดีและผลเสีย ผู้รับชมรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล มองว่าการใช้โซเชียลมีเดียในการท�างานนั้น สามารถสื่อสารข้อมูลไปสู่ผู้คน

จ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย ท�าให้เกิดการรวมตัวรวมกลุ่มกันในการท�ากิจกรรมดี ๆ   

ได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล สะท้อนให้เห็นว่า คนท�างานส่วนใหญ่มี

ทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้โซเชียลมีเดียในท่ีท�างาน เช่น บางคนขายสินค้าทางออนไลน์เพื่เป็นรายได้

เสริมหรือบางคนอาจใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการโฆษณาแบรนด์ผลิคภัณฑ์ของตน ท้ายนี้มนุษย์เงิน

เดือนหรือคนท�างานต้องปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับอิทธิพลโซเชียลท่ีมาแรง ท่ีจะน�าประเทศไทย

ก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง

ตำรำง 1 (ต่อ)
ข้อค้นพบจากกลุ่มผู้บริโภครายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
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ตำรำง 1 (ต่อ)
ข้อค้นพบจากกลุ่มผู้บริโภครายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

7 zzzzzคุณลักษณะที่ดีของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่ติดโซเชียล คือ ผู้รับชมรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลเหล่านี้จะมีการสื่อสารท่ีรวดเร็วและสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มคนจ�านวนมากได้ 

ภายในการสื่อสารครั้งเดียว ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้จะช่วยให้เรานั้นสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็น

แบรนด์ได้ ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ท่ีควบคู่ไปกับโลกออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น  

เมือ่ช่วงพกั พนักงานจะทานอาหารพร้อมกบัใช้งานโซเชยีลไปพร้อมกนั ซึง่พนกังานเหล่านีจ้ะสามารถใช้ 

โซเชียลมีเดียสร้างตนเองให้กลายเป็นสินค้าหรือแบรนด์ท่ีมีชีวิตข้ึนได้ เพราะผู้รับชมรายการโทรทัศน์

ในยคุดจิทิลักลุม่นีจ้ะพยายามสร้างอตัลกัษณ์หรอืสร้างความแตกต่างทีเ่ป็นของตนเองขึน้มา และจะใช้

อัตลักษณ์นั้นสื่อสารกับผู้คนภายในโลกโซเชียลซ�้า ๆ  โดยอาจจะแสดงออกเป็น ท่าทาง เช่น การเดิน  

การยิ้ม เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้คนในโลกโซเชียลได้เห็นจนชินตา เมื่อเขาได้พบกับท่าทางหรือยิ้มแบบนั้น

อีกครั้ง เขาจะตีความออกว่าเป็นเรา และจะนึกถึงสินค้าท่ีเราจะน�าเสนอขายด้วย 

zzzzzผู้รับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลท่ีติดโซเชียลนอกจากจะสื่อสารได้เร็วแล้วยังลดช่องว่าง 

ระหว่างการสื่อสารได้อีกด้วย โดยท่ีพนักงานเหล่านั้นจะใช้โซเชียลเป็นตัวกลางในการสื่อสาร 

ตำรำง 2
ข้อค้นพบข้อค้นพบจากกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

1 1. ขั้นตอนและวิธีการท�างานที่เก่ียวกับ R1 = Real 

zzzzzการสื่อสารในรูปแบบเสมือนจริง คือ ห้องผลิตรายการมีการเชื่อมโยงกันระหว่างของตัวบุคคล

กับส่วนประกอบในภาพที่เป็นวัตถุสิ่งของท่ีถูกสร้างข้ึนมาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสอดคล้องกัน 

ดูเสมือนว่าตัวบุคคลอยู่ในฉากนั้นจริง

2. ขั้นตอนและวิธีการท�างานที่เก่ียวกับ R2 = Rich 

zzzzzการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ คือ ในการเป็นพิธีกรรายการ ต้องมีการสื่อสาร

ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในกลุ่ม ในการผลิตรายการ ซ่ึงในฉากจะ

ต้องมีการพบปะกับทีมงานและเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีการพูดสื่อสารด�าเนินงาน

อยู่ตลอดเวลาในระหว่างการถ่ายทอดสดวิดีโอผ่านออนไลน์หรือการไลน์สดผ่านช่องทาง Facebook 

หรืออื่น ๆ  ซึ่งจะท�าให้ต้องมีการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและท�าให้มีการ

สื่อสารที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่สื่อสารเข้าใจในเนื้อหาหรือข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้องและดาเนินรายการได้

อย่างสมบูรณ์และถูกต้องที่สุด
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ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

1 (ต่อ) 3. ขั้นตอนและวิธีการท�างานท่ีเก่ียวกับ R3 = Rapid 

zzzzzการสือ่สารในรปูแบบทีเ่น้นความรวดเรว็ คอื สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ ทัง้โดยค�าพดู ข้อเขยีน  

และรูปภาพ เป็นทั้งภาพสี ขาวด�าและภาพนิ่ง ภาพยนตร์และอื่นๆ ถ่ายทอดข่าวสารได้เร็วมาก และ

ส่งภาพในระยะทางไกล ๆ ได้ด้วย โดยการผลิตรายการในยุคดีจิทัล กรณีศึกษารายการ คิดใสไทย

แลนด์ ซีซั่น 4 บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จ�ากัด เป็นรายการท่ีผลิตโดยการถ่ายทอดสดด้วยสื่อออนไลน์  

ผ่านช่องทาง Facebook ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภาพใน

ช่วงเวลาที่ทางสถานี ท�าให้มีความทันเหตุการณ์ สะดวกและรวดเร็วต่อผู้ท่ีสนใจและประชาชนได้

อย่างทั่วถึง

4. ขั้นตอนและวิธีการท�างานท่ีเก่ียวกับ R4 = ® Trademark 

zzzzzการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นการสร้างแบรนด์ คือ โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 บริษัท 

มาร์ค อิน มีเดีย จ�ากัด เป็นผู้ผลิตและมี ดร. ปอ วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้ก่อตั้งโครงการ ด้วย

เครื่องหมายการค้า Kidsai  Thailand season 4 เพื่อแสดงว่าสินค้าท่ีใช้เป็นเครื่องหมายของ

เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

2 1. ขั้นตอนและวิธีการท�างานท่ีเก่ียวกับ R1 = Real  

zzzzzจะเห็นได้ว่าการท�า Real หรือการสื่อสารในรูปแบบเสมือนจริงนั้น Augmented Reality หรือ 

AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสมผสานเอาโลกแห่งความเป็น จริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) 

ซึ่งจะท�า ให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริงและก�าลังพลิกโฉมหน้า

ให้สื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ไปสู่ความตื่นเต้นเร้าใจแบบใหม่ ของการท่ีภาพสินค้าลอยออกมานอก

จอคอมพิวเตอร์ น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่อยุคใหม่ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้น

ในโลกก็ว่าได้ หากเปรียบสื่อต่าง ๆ เสมือน “กล่อง” แล้ว AR คือการเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอก

กล่องที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ

zzzzzการใช้โปรแกรมตัดต่อ Green Screen เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยเอฟเฟคท์ล�้าสมัย ที่ใช้

ในการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือที่เรียกว่า เทคนิคการซ้อนภาพ ได้เป็นที่นิยมใช้กันมานานแล้ว  

ในการถ่ายในรายการโทรทศัน์ และ สามารถท�าได้แนบเนยีนมาก จนเราไม่ทราบว่า ฉากหลงัต่าง ๆ  นัน้  

เป็นการถ่ายท�าจริง หรือถ่ายท�าทีละครั้ง แล้วน�าภาพมาซ้อนกัน ฉากหลังให้เหมือนว่าการถ่ายท�า

รายการอยู่ในสถานการจริงของรายการละหมาดต่างถิ่น On TV Muslim เพื่อให้ภาพออกมาเสมือน

จริงมากที่สุด

2. ขั้นตอนและวิธีการท�างานท่ีเก่ียวกับ R2 = Rich 

zzzzzการสื่อสารแบบที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ผู้ศึกษาได้รับหมอบหมายในอัปโหลดวีดีโอลง youtube 

และ facebook ให้ผู ้รับชมสามารถรับชมย้อนหลังของรายการและสามารถสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารสามารถโต้ตอบกันได้อีกท้ังยังสามารถรับชมรายการผ่านแอพพลิเคชัน

ส�าหรับมือถือ

ตำรำง 2 (ต่อ)
ข้อค้นพบข้อค้นพบจากกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
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ตำรำง 2 (ต่อ)
ข้อค้นพบข้อค้นพบจากกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

2 (ต่อ) 3. ขั้นตอนและวิธีการท�างานที่เก่ียวกับ R3 = Rapid 

zzzzzจะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่เน้นความรวดเร็วต้องอาศัยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต 

โดยรายการละหมาดต่างถิ่น On TV Muslim จะเน้นการสือสารแบบรวดเร็วโดยการถ่ายทอดสด

ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ Youtube ซ่ึงสามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายรวดเร็วและมากยิ่งขึ้นอีกท้ังยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

zzzzzการ Live ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้สามารถถ่ายทอดออกอากาศสดๆ ได้ทันที แจ้งเตือน Notifications 

ให้คนติดตามรู้ว่ามีถ่ายทอดสดแล้วนะ แถมคนท่ีเข้ามาดูยังคอมเมนต์กันได้สด ๆ Facebook Live 

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการแสดงคอนเทนต์ จากแต่ก่อนที่ท�าคอนเทนต์ได้แค่ข้อความ และรูปภาพ 

แต่ปัจจุบันท�าเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ซ่ึงการถ่ายทอดสดนั้นมีเสน่ห์ในเรื่องของเวลาเข้ามาเป็นมิติ

ส�าคัญ สามารถถ่ายทอดคอนเทนต์แบบเรียลไทม์ได้เลย แต่ท่ีน่าสนใจไปกว่านั้น การถ่ายทอดสด

แตกต่างจากวิดีโอทั่วไป นอกจากเรื่องเวลายังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูได้ในเวลาเดียวกัน 

zzzzzนอกจากนี้ Facebook Live ยังท�าได้ง่าย แค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ถ่ายทอดสดได้แล้ว  

และการถ่ายทอดสดเรียกว่าตรงกับพฤติกรรมคนไทยด้วย เพราะชอบความสนุก ชอบเล่นฟีเจอร์

อะไรใหม่ ๆ และชอบดูคอนเทนต์ท่ีสดใหม่ด้วย

4. ขั้นตอนและวิธีการท�างานที่เก่ียวกับ R4 = ®Trademark 

zzzzzการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นการสร้างแบรนด์เพื่อกระตุ้นตรงสินค้าของเรา ผู้รับสารสามารถ

มองตราสินค้าของเราและสามารถรู้เลยว่านี้คือตราสินค้าของเรา

3 1. ขั้นตอนและวิธีการท�างานที่เก่ียวกับ R1 = Real  

zzzzzคอืการน�าเสนอความเสมอจรงิ ในความหมายของค�านีใ้นรปูแบบของค�า ของรายการ หมายความว่า  

เสมือนจริง ค�าว่าเสมือนจริงนี้คือการน�าลักษณะ รูปแบบของ 3D มาสอดแทรกภายในรายการ 

เช่น การท�ากราฟฟิก  greenscreen ในรายการ เดะ เดะ เฮ่ย ทางรายการได้น�ามาปรับใช้ ใน

รูปแบบพื้นหลังของรายการ ให้เสมือนจริง  เสมือนว่าเป็นการสร้างฉากจ�าลองข้ึนมา ให้เหมือน

ว่าอยู ่ในฉากนั้นจริง ๆ ให้เด็ก ๆ ท่ีติดตามรายการ เดะ เดะ เฮ่ย ได้รู ้สึกไปด้วยว่า สถานที่

น้ันมีอยู ่จริง สามารถดึงอารมณ์ร่วมไปได้กับรายการ แต่ในอนาคตอาจมีการแก้ไข/เปลี่ยน 

ให้เข ้ากับสภาพสังคมในปัจจุบัน และได้ใช ้เทคนิคการสร้างภาพให้เสมือนจริงมีล�าดับดังนี้ ้

zzzzz1.1 Green Screen  กรีนสกรีนนั้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยเอฟเฟคท์ล�้าสมัย ที่ใช้ในวงการ

โทรทัศน์ หรือรายการโทรทัศน์  ท�าให้ในขณะนี้ หรือท่ีหลายๆ คนเรียกว่า เทคนิคการซ้อนภาพ คือ

การตัดต่อน�าภาพที่เสมือนจริงมาซ้อนทับกับให้เกิดในรูปแบบ 3มิติ หรือ 4มิติ ซ่ึงรายการ เดะ เดะ 

เฮ่ย ได้น�าเทคนิคนี้มาใช้ในกระบวนการผลิตให้ภาพออกมาเสมือนจริง

        1.2 Adobe Photo shop ซ่ึงช่วยในการตัดต่อภาพและเอฟเฟ๊กให้มีความเสมือนจริง ซ่ึงจะ

ใส่ในขณะตัดต่อถ่ายท�ารายการเสร็จสิ้นแล้วซ่ึงจะน�าเอฟเฟ๊กส์ต่าง ๆ  ท่ีได้ด�าเนินการตัดต่อมาร่งหน้า 

มาใส่ขณะการตัดต่อ วิดีโอ ซึ่งจะใช้ เอฟเฟ๊กส์ต่าง ๆ  สอดแทรก ให้วิดิโอมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนนั่น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 95

ตำรำง 2 (ต่อ)
ข้อค้นพบข้อค้นพบจากกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

3 (ต่อ) zzzzz1.3 Program power point ซ่ึง Program power point นี้จะช่วยในเรื่องท�า พรีเซ็นต์เท

ชั่นในการน�าเสนอข้อมูลที่เป็นคอนเท็นต์หลักของการอัดในครั้งนั้น ซึ่งต้องท�าผ่าน Program power 

point ในการใช้ แทรกเป็น Insert ในการน�าเสนอซ่ึงท้ังหมดนี้ ท�าให้มีความดูสมจริง ในการอธิบาย

ข้อมูลผ่านรายการโทรทัศน์ได้ โดยใช้  Program power point นั่นเอง

2. ขั้นตอนและวิธีการท�างานท่ีเก่ียวกับ R2 = Rich   

zzzzzเป็นความหลากหลายทางช่องทางการสื่อสาร ไปยังกลุ่มบริโภค ของทางรายการ เดะ เดะ เฮ่ย 

ในอดีตส่วนใหญ่ทางรายการจะน�าเสนอผ่าน สื่อโทรทัศน์ เพียงทางเดียว ต่อมาเทคโนโลยีหมุนเวียน 

ไปโดยเร็ว ผู้คนต่าง ๆ  หันมานิยมดูรายการผ่าน Multi-Screen หรือ หรือใช้โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่

มากกว่าดูทีวี ทางรายการเลยได้มีการสร้างเพจ Facebook ของรายการ เดะ เดะ เฮ่ย อีก และน�า

คลิปรายการลงผ่านทาง ช่อง Youtube ของรายการเดะเดะเฮ่ยอีกด้วย เพราะทางรายการต้องการ

การสื่อสารแบบ two way communication ผ่านทาง โลกยุคดิจิทัล โดยเลือกใช้ Facebook  

ซึ่งทางรายการต้องการอยากให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในการตอบค�าถามเพื่อชิงรางวัล จากทางรายการ

เพราะทางรายการจะมี เกมส์ และค�าถามต่างๆตามเทศกาลหรือช่วงส�าคัญในประเทศไทย เพื่อให้

น้อง ๆ สามารถส่งข้อมูลมาทางเพจ Facebookของรายการได้และยังมีคลิปวิดีโอย้อนหลังท่ีสามา

รถ ดูได้ทางเพจ Facebook ของทางรายการ หรือ จะเป็นช่องทาง การดูใน Youtube ได้อีกด้วย 

3. ขั้นตอนและวิธีการท�างานท่ีเก่ียวกับ R3 = Rapid   

zzzzzคือ ความรวดเร็วทางการสื่อสาร ติดต่อ เผยแพร่ ด้วยทาง บริษัททรูวิชช่ันเป็นบริษัททางด้าน

การ ติดต่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มทรูเป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียว

ของประเทศไทย และเป็นผู้น�าคอนเวอร์เจนซ์ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ตรงใจ โดยสร้าง

ความแตกต่างจากการผสมผสานสินค้าและบริการหลากหลายในกลุ่มทรู ท้ังการให้บริการด้านเสียง 

(โทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่) บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต บริการโทรทัศน์แบบบอก

รับสมาชิก บริการด้านข้อมูล และคอนเทนต์ อีกทั้งการประสานประโยชน์จากโครงข่าย บริการ และ

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่ม และครอบคลุมไปถึง การเผนแพร่ทาง สื่อโทรทัศน์หลากหลายช่อง

ทาง โดยการใช้ สายส่งสัญญาณไฟเบอร์ ออบติก ท่ีแพร่ภาพไปในหลากรายราการ ละคร รวมไป 

สาระคดี หรือ หนังภาพยนตร์ ซึ่งใช้ระยะเวลาการส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วโดยไม่ติดคัดแต่อย่าง

ใด โดยบริษัททรูวิชั่น โดยใช้ ระบบการ ส่งสัญญาณแบบดาวเทียม, สัญญาณ อินเทอร์เน็ต Fiber 

Optic, Cable, Wi-Fi ซึ่งมีให้สามารถรับชม ได้หลากหลายช่องทางให้รับชม ตามความต้องการ

ของผู้บริโภค และความทันสมัยและความนิยมในการน�าเสนอออกไป ท่ีเช่ือมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน 

เชื่อมต่อให้ชีวิตสมาร์ทขึ้น ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง TRUE Super Speed Fiber และ

อินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านมือถือบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช 4G, 3G และ Ultra Wi-Fi ครอบคลุมท่ีสุดทั่ว

ไทย ให้สามารถติดต่อสื่อสาร เข้าถึงสาระข้อมูลได้ทุกท่ีทุก เวลาตามต้องการด้วยคลาวด์ เทคโนโลยี 

ไม่ว่าจะป็นช่องทาง ของ  Facebook , Youtube ท่ี ทางองค์กรได้น�าเสนอ สื่อท่ีน่าสนใจ ผ่านไป

ยังหลากหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มช่องทางท่ีหลายหลาย และกลุ่มของผู้บริโภคได้เห็นสื่อท่ีน�าเสนอไป

มากขึ้น โดยไม่ใช้เพียงสื่อใดสื่อเดียว
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ตำรำง 2 (ต่อ)
ข้อค้นพบข้อค้นพบจากกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

ข้อค้นพบ

ที่ รายละเอียด

3 (ต่อ) 4. ขั้นตอนและวิธีการท�างานที่เก่ียวกับ R4 = ® Trademark 

zzzzzการสื่อสารในรูปแบบที่เน้นการสร้างแบรนด์  ซึ่งทรูวิชั่นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถ

หลอมรวมสื่อทุกสื่อมารวบรวมไว้ หรือ คอนเวอร์เจนท์ แพลทฟอร์ม (Convergence Platform)

ได้ท�า ตาม วิสัยทัศน์ที่ทรูวิชั่นได้เริ่มก่อตั้ง ไม่ว่า จะเป็นท้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ 

ระบบดาวเทียม การค้าขาย ในระบบใหญ่ สัญญาณ ระบบดาวเทียม แต่หากพูดถึงในระบบสัญญาณ

โทรทัศน์ ทรูวิชั่นก็สามารถน�าเสนอหรือรวบรวมมาให้กับผู้บริโภคในทุก ๆ รูปแบบ ซ่ึงเมื่อผู้บริโภค

สนใจในการรับชมของทรูวิชั่นแล้วก็สามารถเลือกแพคเกจการรับชมที่ตรงต่อความต้องการของผู้

บริโภคได้นั่นเอง ซึ่งทรูก็ได้น�าเสนอในรูปแบบของแพคเกจไว้ให้กับผู้บริโภคได้หลากหลายความน่า

สนใจ เช่น แพคเกจ แพททินั่ม เอชดี (Platinum HD) แพคเกจ โกลว์ เอชดี (Gold HD) แพคเกจ 

ซูปเปอร์ แฟมิลี่ เอชดี (Super Family HD) แพจเกจซุปเปอร์สปอร์ต เอชดี (Super Sport HD) 

เสมาร์ท แฟมิลี่ เอชดี (Smart Family HD)และ แฮปปี้ แฟมิลี่ เอชดี (Happy family Hd) ซึ่ง

ทรูได้เลือกและจัดหมวดหมู่ของความต้องการของผู้บริโภคในการรับชมสื่อโทรทัศน์ไว้หลากหลาย

ช่องทาง ซึ่งความต้องการในการเลือกแพคเกจรับชม ผู้บริโภคก็สามารถเลือกความต้องการได้ตาม

ความต้องการของผู้บริโภค แต่เมื่อนึกถึงรายการ เดะ เดะ เฮ่ย แล้วที่ผู้ศึกษา ไปฝึกปฏิบัติงานมานั้น  

จะอยู่ในกลุ่มของ แพคเกจ แฮปปี้แฟมิลี่ เอชดี (Happy family Hd) ซ่ึงจะมีช่อง HD 13 ช่อง และ

ช่อง ต่าง ๆ อีก 113 ช่อง ซึ่งเป็นแพคเกจท่ีรวบรวมความน่าสนใจ ท้ังช่องรายการ ปกติ และช่อง

ที่ทรูเป็นผู้ถือลิขสิทธ์ ที่รายการจะมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปในหมวดหมู่ของ กลุ่มเลขช่อง

ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยจะเริ่มต้นที่

ช่อง 111 อยู่ในกลุ่มของ HD Zone

222 อยู่ในกลุ่มของ ภาพยนตร์และซีรีย์

333 อยู่ในกลุ่มของ รายการบันเทิง

444 อยู่ในกลุ่มของ รายการเด็ก

559 อยู่ในกลุ่มของ สารคดีและความรู้

667 อยู่ในกลุ่มของ รายการกีฬา

777 อยู่ในกลุ่มของรายการ ข่าว

zzzzzและสามารถหารับชมได้เพียงแค่ ในระบบของทรูวิช่ันเพียงเท่านั้นและรายการ เดะ เดะ เฮ่ย 

นั้นได้อยู่ในกลุ่มของ รายการเด็ก เริ่มต้นท่ี ช่อง 444 เป็นต้นไปซ่ึงเป็นช่อง ท่ีน�าเสนอ เนื้อหาให้ความ

รู้ที่เหมาะสมกับเด็ก ให้เนื้อหาความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ โดยท้ังนี้ ก็น�าเสนอผ่านภายใต้ องค์กร 

ของบริษัททรูวิชั่น ซึ่งท�าให้ภาพลักษณ์ช่วงส่งเสริม ให้กับ องค์กรได้นั่นเองท้ังนี้ การบริโภคนี้จึงถือ

เป็นสิ่งที่เป็นตัวในการสร้างความแปลกใหม่ทางการรับชม และเน้นการสร้างการสื่อในรูปแบบของ

การสร้างแบรนด์ให้กับ องค์กร ทรูวิช่ันได้อีกด้วย
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กำรอภิปรำยผล
 ข้อค้นพบเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล เมื่อใช้แนวคิด 4R และ 3P เป็นกรอบ 

แนวคิดในการอภิปราย สามารถสรุปได้ว่า 

 นวัตกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 

ทั้งในขั้นเตรียมการผลิต (P1: Pre-Production) ข้ันการ

ผลิต (P2: Production) และขั้นการหลังการผลิต (P3: 

Post-Production) เป็นการปรับตัวของผู้ผลิตสื่อเพื่อให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมในการเลือกบริโภคสื่อของผู ้รับ

สารที่ต้องการรับชมสื่อที่มีลักษณะ 4R โดยมีรายละเอียด

ของแต่ละลักษณะดังนี้

 R1 = Real การสื่อสารในรูปแบบเสมือนจริง 

หมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู ่ใน

ธรรมชาติ โดยยึดหลักการสร้างสรรค์ และการน�าเสนอดัง

ที่ตามองเห็นโดยการใช้เทคนิคการสร้างภาพให้เสมือนจริง 

เช่น Green Screen, After Effect (AE), illustrator (Ai) 

เพราะ ข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมในยุค ดิจิทัลจะใช้โลก

ออนไลน์ค้าขายหรือใช้ในการโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ ทุก ๆ 

ยุคได้มีความพัฒนาต่อ ๆ  กันมาโดยไม่หยุดที่จะค้นคว้าหา

วิธีใหม่ ๆ อย่างเช่น ถ้าเราเป็นต้องใช้นวัตกรรมการผลิต

รายการโทรทัศน์เพื่อท�าโฆษณาออนไลน์ด้วยเราควรท�า

อย่างไรให้คนซื้อเชื่อถือเรา เราต้องมีความน่าเช่ือถือและ

มีความรับผิดชอบ ตอบไว ส่งของจริง หรือลงรีวิวว่ามีการ

รับของจริง ยืนยันว่าส่งของจริงและถึงมือผู้รับอย่างแท้จริง 

เป็นต้น

 R2 = Rich คือ การสื่อสารในรูปแบบท่ีเน้นการ

มีปฏิสัมพันธ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นดิจิทัลมัลติมีเดียที่หลาก

หลาย เช่น ยูทูป, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, แฟนเพจ, ไลน์ 

เพราะภายในองค์กรจะมีผู้คนหลากหลายรูปแบบ แต่เมื่อ

เข้ามาอยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วนั้น พนักงานเหล่านั้นต้อง

ยอมรับวัฒนธรรมนั้นให้ได้ เช่น พนักงานภายในบริษัท A 

จะมีกรุ๊ปไลน์ใช้ติดต่อสื่อสารเรื่องงานกัน แต่นาย B เป็น

คนที่ไม่เล่นโซเชียลก็ต้องมาใช้งานโซเชียล เพราะคนใน

บริษัทเขาสั่งงานกันผ่านไลน์ เป็นต้น โดยภายในยุค 4.0 

การส่ือสารในโลกออฟไลน์จะลดน้อยลงและการสื่อสาร

ในโลกออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้น เพราะในปัจจุบันสังคมเปร

ะเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว บางคน

อาจจะปรับตัวทัน แต่บางคนอาจจะต้องปรับตัวกันอีกมาก  

ดังนั้นในปัจจุบัน การปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมการสื่อสาร

ผ่านโลกออนไลน์กต้็องจดัว่าเป็นสิง่ส�าคญัมากยิง่ขึน้ (Post-

today.com, 2560)

 R3 = Rapid คอื การสือ่สารในรปูแบบทีเ่น้นความ

รวดเร็วการติดต่อสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้  

ท้ังโดยค�าพูด ข้อเขียน และรูปภาพ เป็นท้ังภาพสี ขาวด�า

และภาพนิ่ง ภาพยนตร์และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ 

เช่น การเฟซบุ๊กไลฟ์ การใช้การสื่อสารผ่านโปรแกรม 

Messenger

 R4 = ® Trademark คือ การสื่อสารในรูปแบบที่

เน้นการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล นั้น การสร้างแบรนด์ให้

กับตัวเองมีจ�านวนมากขึ้นหรือเรียกว่าคนกลายเป็นแบรนด์ 

ดงันัน้ วฒันธรรมและพฤตกิรรมการสือ่สารจงึมคีวามส�าคญั

มากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ต้องมีความ

ไว้วางใจน่าเชื่อถือ ไม่ท�าให้เป็นปัญหา ควรต้องมีความ

สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บริโภค (recode.net, 2017). พร้อมทั้ง

มีความผ่อนคลายมีกิจกรรมท่ีดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ

ต้องการยริโภคข้อมูลจากแบรนด์

ข้อเสนอแนะ
 ในการศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมการผลิตรายการ

โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล” สามารถใช้ทฤษฎีก�าหนดวาระ 

(agenda-setting theory) ของ Maxwell McCombs 

& Donald Shaw (1972, 1973) เพื่ออธิบายว่านวัต

กรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่สื่อมวลชน

เป็นผู้จัดล�าดับความส�าคัญของข่าวสารแล้วน�าเสนอไปยัง

ผู้รับสาร มีอิทธิพลต่อการรับรู้และให้ความสนใจข่าวสาร

อย่างไร เช่น กระบวนการท่ีสื่อมวลชนเป็นผู้จัดล�าดับความ

ส�าคัญของข่าวสารแล้วน�าไปยังผู้รับสาร มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้และให้ความสนใจข่าวสาร การเป็นผู้สื่อสารก็คือการ

หาข้อมูลข่าวสารของข่าวว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรและควร

ให้ความส�าคัญกับข่าวสารมาก การจัดล�าดับว่าอะไรมา

ก่อนมาหลังก่อนท่ีจะถูกส่งไปยังผู้รับสารแบบผิด ๆ และ

ต้องรู ้ด้วยว่าผู ้รับสารส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องประเภทใด

เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้

การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) เพื่อค้นหา

ทรรศนะจากผู้ชมและผู้บริหารสื่อในยุคดิจิทัล เป็นต้น
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บทคัดย่อ

เพ่ือการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดีเพียงพอท่ีจะเป็นแรงงานในภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโกเบ ส่งนักศึกษาชาวไทยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน 

เรียกว่า โครงการ One Semester Program ปัจจุบันมีนักศึกษาไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นแล้วจ�านวน 2 รุ่น การเรียนรู้

ภาษาญี่ปุ่นโดยการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นรอบตัวนักศึกษา ระยะเวลา 1ภาคเรียน ( 4 เดือน) นักศึกษา

ทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้สูงข้ึนได้

ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถภาษาญี่ปุ่น, ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย, การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

Abstract

To develop personnel who can use Japanese at a good level sufficient to be a labor force in 

the business sector. Eastern Asia University Cooperate with Kobe International University send Thai 

students to study in Japan for 1 semester, called the One Semester Program. Currently, there were  

2 academic-year of students studied in Japan. Learning Japanese by living in a Japanese environment 

for 1 semester (4 months), both groups of students could improve their Japanese language ability.

Keywords: Japanese Proficiency, Collaboration between Universities, Japanese Acquisition
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ

ญี่ปุ่นด�าเนินมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาเป็น

ปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นครบรอบ 130 ปี  

จากข้อมูลของหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ (2019) พบว่าบริษัท

ที่เข้ามาจดทะเบียนด�าเนินกิจการในประเทศไทยมีจ�านวน

ทั้งสิ้น 1,764 บริษัท จึงอาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วน

ทางเศรษฐกิจของไทย จากการเพิ่มจ�านวนของบริษัทญ่ีปุ่น

ในประเทศไทย เป็นสาเหตุให้มีความต้องการทรัพยากร

มนุษย์ที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดี จากข้อมูลของ 

เจแปนฟาวเดชั่น (2015) พบว่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามี

จ�านวนของสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ ่นเพิ่มสูงขึ้นด้วย

เช่นกัน 

จากสภาพการณ์ดังกล่าวท�าให้มหาวิทยาลัยอีส

เทร์ินเอเชยีเล็งเหน็ถงึโอกาสทีจ่ะผลติบคุลากรเพือ่ทีจ่ะตอบ

สนองความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่นในประเทศไทย 

จึงจัดตั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจขึ้น ในปี 2558 เพื่อผลิต

บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็น

อย่างดี ตลอดจนสามารถท�างานร่วมกับชาวญี่ปุ่นได้อย่าง

ราบรื่น

อย่างไรกต็ามในประเทศไทยมหีลกัสตูรและสถาบนั

ที่เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นอยู่ก่อนแล้วหลายแห่ง ซึ่งบางแห่ง

เน้นการสอนทักษะทางภาษาเพียงอย่างเดียว หลักสูตร

ภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจจึงต้องตั้งเป้าหมายหลักสูตรให้ขัดเจน  

และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ ่น  

เพ่ือให้หลกัสตูรสามารถผลติบณัฑติทีต่รงตามความต้องการ

ของแรงงานในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจึงลง

นามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโกเบ 

เพือ่แลกเปลีย่นนักศกึษาไปเรยีนในประเทศญีปุ่น่ ซึง่ผูเ้รยีน

นอกจากจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในสภาพ

แวดล้อมจริงแล้ว ผู้เรียนยังมีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรม 

ความเป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่น อันจะน�ามาซึ่งความเข้าใจใน

วิถีการด�าเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นสะพานเช่ือมให้

นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมญ่ีปุ่นและเป็น

ประโยชน์ต่อการท�างานของนักศึกษาในอนาคต

หลกัสตูรภำษำญ่ีปุน่ธรุกิจ มหำวทิยำลยัอสีเทร์ินเอเชยี
 ควำมเป็นมำและโครงสร้ำงของหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญ่ีปุ ่น

ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนเป็นระบบ 4 ปี จัดการเรียน

การสอนด้วยภาษาไทยและภาษาญี่ปุ ่น เพื่อให้ผู ้เรียน 

มคีวามสามารถภาษาญีปุ่น่ทีส่งูขึน้ จงึก�าหนดให้นกัศกึษาไป

เรียนในประเทศญี่ปุ่น ในช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ต่อเนื่อง

ถึงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ของ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

นานาชาตโิกเบ ประเทศญีปุ่น่ หลงัจากกลบัจากการเรยีนใน

ประเทศญีปุ่น่แล้ว นกัศกึษาจะเรยีนรายวชิาภาษาญีปุ่น่เพ่ือ

อาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 นักศึกษาต้องไปฝึกงาน ณ สถาน

ประกอบการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเช่ียวชาญตลอดจน

การน�าหลักวิชาการด้านความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้ด้าน

การด�าเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ควบคู่กันไป 

 หลักสูตรฯ มีหน่วยกิตรวมท้ังสิ้น 132 หน่วยกิต 

แบ่งเป็นประเภทรายวิชาดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกิต

 (1) กลุ่มวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต

 (2) กลุ่มวิชาเลือก  39 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

 หลักสูตรก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาเพื่อไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 12 หน่วยกิต 

และมีรายวิชาฝ ึกงานทางภาษาญี่ ปุ ่นธุรกิจจ�านวน  

3 หน่วยกิต 

 ด ้ านการจั ดการ เรี ยนการสอนหลักสู ตรฯ  

รบันกัศกึษาทัง้ทีม่พีืน้ฐานภาษาญีปุ่น่และไม่มพีืน้ฐานภาษา

ญี่ปุ่น โดยหลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่ม ี

คุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว ในช่วงปิดภาคเรียนก่อนเริ่ม 

ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรจัดการเรียนสัมฤทธิบัตรให้แก่

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม และเรียนรู ้ภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นเบ้ืองต้น ตั้งแต่ตัวอักษรและการออกเสียง 

เพือ่ให้นกัศกึษาเกดิความคุย้เคยและปรบัตวัได้ก่อนเริม่เรยีน

ในภาคเรียนท่ี 1 โดยหลักสูตรตั้งเป้าหมายในการเรียนของ

แต่ละช้ันปีไว้ดังต่อไปนี้

 เมื่อจบช้ันปีท่ี 1 นักศึกษามีความสามารถทางค�า

ศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น หรือระดับเทียบเท่า

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 
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 เมื่อจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความสามารถทาง 

ค�าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นในระดับที่สูงขึ้น 

หรือระดับเทียบเท่าการสอบวัดระดับความสามารถภาษา

ญี่ปุ่นระดับ N4

 เมื่อจบชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีความสามารถทาง 

ค�าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง และภาษาญี่ปุ่น

ที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ หรือระดับเทียบเท่าการสอบวัดระดับ

ความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N3

 เมื่อจบชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีความสามารถทาง 

ค�าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางถึงสูง และภาษา

ญี่ปุ่นที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพ หรือระดับเทียบเท่าการสอบวัด

ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N3-N2

 ดังน้ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรวางไว้  

การท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเป็น

สิ่งจ�าเป็น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนภาษา

ญี่ปุ่นในส่ิงแวดล้อมจริง อันมีส่วนเอื้อให้นักศึกษาสามารถ

เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น โดยขณะที่เรียนในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร 

ได้แก่ รายวิชาประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น การค้นคว้า

อิสระ การเขียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะเรื่องและภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

การสอบวัดความรู้ 2 

แผนกนักศึกษำต่ำงชำติ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย

นำนำชำติโกเบ

 ควำมเป็นมำและหลักสูตร

 แผนกนักศึกษาต ่างชาติ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนานาชาติโกเบก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

ที่จะส่งเสริมความมาสมารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา

ต่างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโกเบทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยมีการรับนักศึกษาปีละสองครั้งคือในช่วง

เดือนเมษายนและเดือนกันยายน มีทั้งหลักสูตร 1 ปี และ  

1 ปีครึง่ การจดัการเรยีนการสอนมุง่เน้นทีก่ารพฒันาทกัษะ

ทั้งสี่ด้าน โดยแบ่งเป็นรายวิชาต่าง ๆ ใช้เวลาเรียนท้ังสิ้น 

15 คาบเรียนต่อสัปดาห์ รวม 15 สัปดาห์ 

 นอกจากจะมุง่เน้นด้านการพฒันาทกัษะทางภาษา

ญี่ปุ่นแล้ว แผนกนักศึกษาต่างชาติ ยังส่งเสริมให้นักศึกษา

ต่างชาติมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักศึกษา

ญี่ปุ่น ตลอดจนดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา 

รวมท้ังสรรหางานพิเศษให้นักศึกษาด้วย นอกจากนี้ยังมี

ระบบ Student Assistants (SA) หรือนักศึกษาช่วยงาน 

ที่จะใช้นักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ท�าให้นักศึกษาท่ีผ่าน

การเรียนรู้โดยแผนกนักศึกษาต่างชาติ นอกจากจะมีความ

สามารถทางภาษาญี่ปุ่นแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ภาษาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายอีกด้วย 

โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยอีสเทิร์น

เอเชียและมหำวิทยำลัยนำนำชำติโกเบ 

 โครงการความร่วมมอืระหว่างท้ังสองมหาวทิยาลยั

ใช้ชือ่ว่า โครงการ One Semester Program มวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียที่ศึกษาใน

หลกัสตูรภาษาญีปุ่น่ธรุกจิได้น�าความรูท้ีเ่รยีนทีป่ระเทศไทย 

ไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาญี่ปุ ่น เป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และจะได้รับ

ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ สามารถใช้ภาษาญี่ปุ ่นในระดับที่สูงขึ้น ตรงตาม 

เป้าหมายของหลักสูตร

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในประเทศญ่ีปุ่น

 แผนกนักศึ กษาต ่ า งชาติ รั บนั กศึ กษาของ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 รุ่น

แรกจ�านวน 8 คน และต่อเนือ่งถงึปีการศกึษา 2561 จ�านวน 

16 คน เพือ่สนบัสนนุให้นกัศกึษามโีอกาสเพิม่ความสามารถ

ด้านการสื่อสาร เพื่อเพิ่มความเข้าใจอันดีในความสัมพันธ์

ระหว่างไทยและญี่ปุ่น กล่าวคือการพัฒนาความสามารถ

ของนักศึกษาในสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจให้มีความสามารถ

ท่ีสูงข้ึน เหมาะแก่การท�างานในบริษัทญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นที่

จะพัฒนาความสามารถให้นักศึกษามีความสามารถด้าน

การสื่อสาร (ประมาณสอบวัดระดับความความสามารถ

ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3) (Etsuyo et all.,2019)

 เพื่อให ้สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์ดังกล ่าว  

จึงจ�าเป็นจ�าแนกนักศึกษากระจายไปในช้ันเรียนต่าง ๆ 

ตามระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน และเพ่ือให้

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาติ

ต่าง ๆ  ท่ีเข้ามาเรียนในแผนกนักศึกษาต่างชาติตามผลการ

สอบ Placement Test ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อสอบอัตนัย

เพื่อวัดความสามาถทางไวยากรณ์ เรื่องการผันรูปค�ากริยา
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และคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 45 ข้อ และข้อสอบปรนัย

เกี่ยวกับเน้ือหาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 100 ข้อ รวม 

145 ข้อ ซ่ึงข้อสอบชดุนีส้ามารถเทยีบเคียงการสอบวดัความ

สามารถภาษาญ่ีปุ่นระดับ N5 - N4 โดยมีการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ชัดเจนดังต่อไปนี้ 

 ห้องเรียน B1 

 ห้องเรียนน้ี อยู ่ในระดับภาษาญ่ีปุ ่นระดับต้น 

ขั้นปลาย มีผู้สอน 6 คนด�าเนินการสอนในรูปแบบ Team 

Teaching ใช้ส่ือการสอนเป็นหนังสือเรียน “Minna no 

Nihongo Vol.2” ห้องเรียนนี้เน้นพัฒนาการน�าภาษาไป

ใช้จริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 ห้องเรียน A 

 ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

ขั้นต้น ด�าเนินการสอนแบบ Team Teaching เช่นเดียวกัน 

โดยมุ่งเน้นการเรียนไวยากรณ์ในระดับประมาณ N3 - N2 

โดยใช้หนังสือเรียน “Chukyu e Ikou” และ “Minna no 

Nihongo Chukyu”

 ห้องเรียน S2 

 ห้องเรยีนนี ้เป็นห้องเรยีนภาษาญีปุ่น่ชัน้สงู ด�าเนนิ

การสอนแบบ Team Teaching โดยมุ่งเน้นการเรียน

ไวยากรณ์ในระดับประมาณ N2 - N1 โดยใช้หนังสือเรียน 

“New Approach Chukyu Nihongo (Kisohen)” และ 

“New Approach Chujokyu Nihongo (Kanzenpen)” 

โดยนอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการเพิ่มเติมใน

ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การให้ผู้เรียนสังเกตวิธีการ

เรียนของตนเอง และการท�าสมุดบันทึกเป็นภาษาญี่ปุ ่น  

ซึ่งผลจากการแบ่งห้องเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามตาราง 

ต่อไปนี ้

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษา นักศึกษา ห้องเรียน นักศึกษา KIU PT ห้องเรียน

S60/1 S60/1 S2 S61/1 79 A2

S60/2 S60/2 B1 S61/2 115 A1

S60/3 S60/3 B1 S61/3 134 S2

S60/4 S60/4 A S61/4 91 A1

S60/5 S60/5 A S61/5 91 B

S60/6 S60/6 B1 S61/6 129 S2

S60/7 S60/7 B1 S61/7 94 B

S60/8 S60/8 S2 S61/8 87 B

S61/9 50 A2

S61/10 86 B

S61/11 87 B

S61/12 95 A2

S61/13 104 A1

S61/14 99 A2

S61/15 106 B

S61/16 125 A1
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 นอกจากนี้เพื่อทราบความสามารถของนักศึกษา

ผ่านผลการสอบ Placement Test แล้วยังมีผลสอบ  

JF Standard Role Play Test ซึ่งเป็นข้อสอบการวัดผล

ทางการสนทนาโดย JF Japanese-Language Education 

Standard ในลักษณะการท�า Role Play กับอาจารย์ชาว

ญี่ปุ่น โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติตามความยาก

ง่ายที่ก�าหนดตาม Role Card โดยให้อาจารย์ผู้สอนวัดผล

นักศึกษาก่อนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นและหลังจากกลับมา

จากประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 6 ระดับตั้งแต่ระดับ A1 - C2 

โดยผลจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 นอกการการเรยีนทางภาษาญ่ีปุน่แล้ว ยงัมรีายวชิา

ที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกจะต้องลงทะเบียน

ระหว่างที่ไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นอีก 2 รายวิชา ดังนี

้

 รำยวิชำสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 รายวิชานี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อไป

เรียนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ ่น ผ่านการ

ทัศนศึกษาที่เรียกว่า “Field Work” โดยหลังจากกลับจาก

ทัศนศึกษานักศึกษาจะต้องท�ารายงานเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

น�าเสนอ ซึ่งสถานที่ที่เป็นเป้าหมายของการไปทัศนศึกษา 

หรือ “Field Work” ได้แก่ เมืองโกเบ จังหวัดเกียวโต และ

จังหวัดนาระ ซึ่งการเขียนรายงานของนักศึกษานอกเหนือ

จะเป็นการเพ่ิมสามารถภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นเรื่องที่แตก

ต่างจากการเรียนที่ผ่านมาเพราะนักศึกษาจะต้องถ่ายทอด

สิ่งที่ตนเองไปเรียนรู้มาให้แก่ผู้อื่น เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งถือ

เป็นประสบการณ์หนึ่งซึ่งแตกต่างจากการเรียนภาษาญ่ีปุ่น

ทั่วไป

 รำยวิชำค้นคว้ำอิสระ 

 เป็นรายวชิาทีน่กัศกึษาจะไปท�ารายงานด้วยภาษา

ญี่ปุ่นในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาต้องส่งหัวข้อ

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนและเมื่อผ่านความเห็น

ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาแล้ว นกัศกึษาต้องน�าเสนอหวัข้อ 

วัตถุประสงค์ของรายงานและเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูลให้

แก่อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

 เมื่อนักศึกษาไปเรียนท่ีประเทศญี่ปุ่น นักศึกษา

จะต้องแบ่งเวลาเพื่อไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องสมุด

ของมหาวิทยาลัย หรือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่

นักศึกษาก�าหนดไว้ตอนแรก 

 ส�าหรับรุ่นท่ี 1 นั้นยังไม่มีก�าหนดให้นักศึกษาต้อง

รายงานความคืบหน้าที่ประเทศญี่ปุ่น ท�าให้การท�ารายงาน

ของนักศึกษาไม่ต่อเนื่อง และนักศึกษาบางคนต้องกลับมา

ท�ารายงานต่อในประเทศไทย ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์

ของรายวิชา ดังนั้นในรุ่นท่ี 2 จึงก�าหนดให้นักศึกษาต้อง

รายงานความคืบหน้า ให้แก่อาจารย์ที่รับผิดชอบที่ประเทศ

ญ่ีปุ่น และมีผู้ร่วมฟังเป็นอาจารย์และนักศึกษาท่ีสนใจของ

มหาวิทยาลัยนานาชาติโกเบ ซี่งการรายงานความคืบหน้านี้  

ส่งผลให้นักศึกษาตื่นตัวในการท�ารายงานมากขึ้น แม้ว่า

นักศึกษาบางคนยงัไม่สามารถเขียนรายงานเปน็ภาษาญี่ปุน่

ได้ท้ังหมด ก็มีการเข้าพบอาจารย์ท่ีรับผิดชอบและปรึกษา

อาจารย์ทีป่รกึษามากขึน้ ส่งผลให้นกัศกึษาสามารถรวบรวม

ข้อมลูได้ทนัเวลาโดยทีไ่ม่ต้องกลบัมาท�ารายงานต่อเมือ่กลับ

จากประเทศญี่ปุ่นแล้ว

 ผลลัพธ์ท่ีมีต่อนักศึกษำ

 จากการไปเรยีนในประเทศญีปุ่น่ ส�าหรบันกัศกึษา

บางคนเป็นการเดินทางไปใช้ชีวิตต่างประเทศเป็นคร้ังแรก

ด้านการปรับตัวนักศึกษาใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์

เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

 ด้านการเรียนภาษานั้นการที่ทั้งสองมหาวิทยาลัย

มีความร่วมมือกันท�าโครงการ One Semester Program  

ข้ึนเป็นระยะเวลาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี สามารถส่ง

นักศึกษาไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นแล้ว 2 รุ่น รวม 24 คน  

นักศึกษาได้เรียนภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน และได้ท�ากิจกรรม

กับนักศึกษาญี่ ปุ ่นและนักศึกษาต ่างชาติ ได ้ออกไป

ทัศนศึกษา และท�ารายการค้นคว้าอิสระ จากประสบการณ์

ที่นักศึกษาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด  

ส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถภาษาญี่ปุ่นสูงข้ึน โดยที่

เห็นได้ชัดเจนคือความสามารถด้านการฟังและสนทนา

ภาษาญีปุ่น่ สงัเกตจากผลสอบวดัการสนทนา JF Standard 

Role Play Test ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี้
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 ผลกำรสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรสนทนำ โดย

ใช้ JF Standard Role Play Test

 การสอบความสามารถด้านการสนทนานี้ จัดสอบ

ก่อนที่นักศึกษาทั้งสองรุ่นจะเดินทางไปเรียนในประเทศ

ญ่ีปุ่น โดยจัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม เป็นครั้งแรก และ

ครั้งที่สองหลังจากที่นักศึกษาเดินทางกลับจากประเทศ

ญ่ีปุ่นในช่วงเดือนสิงหาคม 

 การสอบจัดสอบโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ ่น 2 ท่าน

ที่สอนประจ�าในสาขาภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจ คณะศิลปศสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยใช้ Role Card และวิธีการ 

สอบตามคู่มือ JF Standard Role Play Test และท�าการ

บันทึกผล พร้อมให้ข้อสังเกตไว้ ผลการสอบเป็นไปตาม

ตารางต่อไปนี้

นักศึกษา
ก่อนไปญี่ปุ่น หลังจากกลับจากญ่ีปุ่น

พัฒนาการ
ระดับ ระดับ

S60/1 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S60/2 A2 A2 ระดับเดิม

S60/3 A2 B1 เพิ่มขึ้น

S60/4 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S60/5 A2 B1 เพิ่มขึ้น

S60/6 B1 B1 ระดับเดิม

S60/7 A2 B1 เพิ่มขึ้น

S60/8 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S61/1 A1 B1 เพิ่มข้ึน 2 ระดับ

S61/2 A1 B1 เพิ่มข้ึน 2 ระดับ

S61/3 B1 B1 ระดับเดิม

S61/4 A1 B1 เพิ่มข้ึน 2 ระดับ

S61/5 B2 B2 ระดับเดิม

S61/6 A1 A2 เพิ่มขึ้น

S61/7 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S61/8 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S61/9 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S61/10 B1 A2 ลดลง 

S61/11 B2 B2 ระดับเดิม

S61/12 A2 B1 เพิ่มขึ้น

S61/13 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S61/14 B1 B2 เพิ่มขึ้น

S61/15 A2 B1 เพิ่มขึ้น

S61/16 B1 B1 ระดับเดิม
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 จากตารางจะเหน็ว่านกัศกึษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.3  

ของนักศึกษาทั้งหมดมีสอบความสามารถด้านการสนทนา

ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น นักศึกษาร้อยละ 12.5 มีผลสอบ

ความสามารถด้านการสนทนาเพิ่มขึ้นสองระดับ นักศึกษา 

ร้อยละ 25 มีผลการสอบความสามารถด้านการสนทนา

คงเดิม และนักศึกษาร้อยละ 4.2 มีผลการสอบลดลงเมื่อ

เทียบกับผลสอบก่อนไปประเทศญี่ปุ่น 

 จากอัตราส่วนของผลสอบนักศึกษาด้านการ

สนทนาพบว่า นักศึกษาร้อยละ 70.8 ได้รับการประเมิน

ความสามารถด้านการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น ท�าให้กล่าว

ได้ว่าการทีนั่กศกึษาไปเรยีนในสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นภาษาญีปุ่น่

ทั้งหมดนั้นมีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถด้าน

การสนทนาที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ทั้งนี้อาจารย์ผู ้ประเมินความ

สามรถได้ให้ข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่สามารถเพิ่มระดับให้

สูงขึ้นได้นั้น สามารถฟังค�าถามของอาจารย์ได้อย่างเข้าใจ 

โดยนักศึกษาที่อยู่ในระดับ B2 มีความสามารถที่จะอธิบาย

เร่ืองที่อาจารย์ต้ังค�าถามได้ แต่ยังมีข้อจ�ากัดในด้านการ

ใช้ค�าศัพท์บ้าง และพบการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับ

อาจารย์บ้าง นักศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับ A2  

น้ันสามารถสือ่สารได้ในระดับเบือ้งต้น โดยสามารถให้ข้อมลู

ที่จ�าเป็นได้ แต่ในการแสดงความคิดเห็นนั้นยังยากและยัง

ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคได้อย่างถูกต้อง

 ส�าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบลดลงนั้นอาจารย์

ผู้ประเมินได้ให้ข้อสังเกตไว้ในการสอบก่อนเดินทางไปว่า 

นักศึกษา S61/10 สามารถเข้าใจค�าถามของผู้ประเมิน

และสามารถโต้ตอบได้อย่างเข้าใจ แต่ความสามารถใน

การใช้ค�าศัพท์และการออกเสียงให้ชัดเจนยังมีข้อจ�ากัด 

ส�าหรับการสอบครั้งที่สองหลังจากกลับมาจากการเรียนใน

ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ผู้ประเมินให้ข้อสังเกตว่านักศึกษา

พยายามที่จะใช้ภาษาสุภาพมากเกินไป ท�าให้ไม่สามารถ

พูดได้อย่างถูกต้อง ท�าให้การรวบรวมความคิดไม่ต่อเนื่อง 

และบางครั้งไม่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง ท�าให้

ผลการประเมินไม่เข้าเกณฑ์ในระดับเดิมของนักศึกษา ดังที่

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (2547) ได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนภาษา

ญีปุ่น่ของนกัศกึษาไทยไว้ว่า ปัญหาส�าคญัทีท่�าให้ผูเ้รยีนชาว

ไทยไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คือ ส�านวนหรือการใช้ภาษาท่ีมีพื้นฐานทางความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกับสังคมไทย ยกตัวอย่างเช่น การใช้

กริยา Aru และกริยา Iru ท่ีแยกใช้กันระหว่างสิ่งมีชีวิตและ

ไม่มชีวีติ หรอืการใช้ส�านวนการให้หรอืการรบั (Yari-Morai) 

การใช้ค�าแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และการใช้ค�าพูดตอบโต้

ระหว่างการสนทนา รายละเอยีดการใช้ภาษาญีปุ่น่ทีม่คีวาม

แตกต่างจากภาษาไทยนี้ เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการ

เรียนภาษาญ่ีปุ่น หากนักศึกษายังติดกับโครงสร้างประโยค

ของภาษาแม่ (ภาษาไทย) การจะถ่ายทอดเป็นภาษาปลาย

ทาง (ภาษาญี่ปุ่น) ยิ่งจะท�าได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี

ของนักศึกษา S61/10 ที่พยายามใช้ภาษาสุภาพเมื่อพูดกับ

อาจารย์ ท�าให้เกิดความผิดพลาดและไม่สามารถสื่อสารได้

อย่างถูกต้อง ท�าให้ได้รับการประเมินในระดับท่ีลดลง 

 นอกจากผลการสอบความสามารถด้านการสนทนา

แล้ว ยังได้มีการเก็บข้อมูลผลการสอบวัดความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ ่นในระดับเทียบเท่า N3 โดยหลักสูตรฯ  

จดัท�าข้อสอบเอง โดยใช้เกณฑ์ของการสอบวดัความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 โดยจัดสอบให้นักศึกษารุ่นที่

เดินทางไปเรียนในปีการศึกษา 2561 (รุ่นท่ี 2) ท้ังก่อนและ

หลังการไปเรียนในประเทศญี่ปุ่น ผลการสอบสามารถสรุป

ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ  

ของนักศึกษาผ่านผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น

ในระดับเทียบเท่า N3 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการด้านการ

ฟังของนักศึกษาอยู่ในระดับที่สูงที่สุด เมื่อนักศึกษากลับ

มาจากการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น สอดคล้องกับผลสอบวัด

ความสามารถทางการสนทนา ด้วย JF Standard Role 

Play Test ที่อาจารย์ผู้ประเมิน ให้ข้อสังเกตว่านักศึกษา

มีความสามารถในด้านการฟังค�าถามได้เข้าใจมากข้ึน  

ในขณะเดียวกันพัฒนาการด้านค�าศัพท์ยังเป็นข้อจ�ากัดของ

นกัศกึษาอยู ่สอดคล้องกบัผลสอบ JF Standard Role Play 

Test กล่าวคือนักศึกษาที่มีระดับคงเดิม หรือลดลง เป็นผล

จากการที่นักศึกษามีข้อจ�ากัดทางด้านค�าศัพท์ 

 อย่างไรกต็าม การเดินทางไปเรยีนในประเทศญีปุ่น่ 

ของนักศึกษาที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมจัดตั้งโครงการ  

One Semester Program เพ่ือยกระดับความสามารถ

ความสามารถภาษาญีปุ่น่ให้สงูขึน้ นบัว่าประสบความส�าเรจ็

ในขั้นต้น นักศึกษาสามารถมีความสามารถทางด้านการ

สื่อสารที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้จากผลการสอบทั้งการสนทนา

และข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ดัง Miki Shibuya 

(2554) ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นสภาวะการสื่อสารภาษา

ญ่ีปุ่นที่ไม่มีเสถียรภาพ โดยได้แนะน�าแนวทางในการเสริม

สร้างทักษะการสื่อสารในห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 

การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) การสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับองค์ประกอบในการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 

ซ่ึงประกอบด้วยจุดประสงค์ในการสื่อสาร ช่องว่างระหว่าง

ข้อมูล (Information Gap) การเลือก (Choice) และ

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ (Feedback) การที่นักศึกษามีโอกาส

ไปเรียนในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เป็นการบังคับให้

เกิดการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้ง ช่องว่างระหว่างข้อมูล 

(Information Gap) การเลือก (Choice) และปฏิสัมพันธ์

โต้ตอบ (Feedback) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือหลีกเลี่ยง

ได้ยาก ดังนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นน้ีระยะเวลาหนึ่ง

สามารถท�าให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยในภาษาญี่ปุ่นและ

ต้องน�าความรู้ทีต่นเรยีนมา ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   

ให้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การสื่อสารสามารถบรรลุเปา

หมายไปได้ ด้วยเหตุนีเ้องการทีน่กัศึกษาได้อยูใ่นสิง่แวดล้อม

ที่มีภาษาญี่ปุ ่นรอบตัว จึงท�าให้นักศึกษาสามารถพัฒนา

ความสามารถการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น 

 สรุป 

 การสร้างบุคลากรท่ีสามารถใช้ภาษาญีปุ่่นในระดบั

ดเีพยีงพอทีจ่ะเป็นแรงงานในภาคธรุกจิได้นัน้ มหาวทิยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจข้ึน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

ของหลักสูตรที่ต้องการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ผู้ใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงท�าความ

ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยันานาชาตโิกเบ เพือ่ส่งนกัศกึษาชาว

ไทยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน เรียกว่า  

โครงการ One Semester Program มีนักศึกษาไปเรียน

ในประเทศญี่ปุ่นแล้วจ�านวน 2 รุ่นในปัจจุบัน นักศึกษา

เมื่อไปเรียนยังประเทศญี่ปุ ่นนอกจากจะเรียนภาษาแล้ว

นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ ่นอัน

จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง เมื่อต้องท�างานร่วม

กับชาวญี่ปุ่นในอนาคต 

 ด ้านการเรียนรู ้ภาษาญ่ีปุ ่นโดยการอาศัยสิ่ง

แวดล้อมท่ีใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน แม้จะเป็นระยะ

เวลาเพียง 1 ภาคเรียน ( 4 เดือน) นักศึกษาทั้งสองรุ่นที่ผ่าน

มาสามารถพัฒนาความสามารถภาษาญ่ีปุ่นให้สูงข้ึนได้ โดย

สามารถโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 

ผ่านการประเมนิโดยการสอบความสามารถทางการสนทนา 

JF Standard Role Play Test โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและ

ผลการสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ 

N3 ที่หลักสูตรฯ จัดท�าขึ้นเพื่อทดสอบนักศึกษาก่อนเดิน

ทางไปเรียนในประเทศและหลังจากกลับมาประเทศไทย 

ผลปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถผ่านการทดสอบ

และได้รับผลการประเมินในขั้นที่สูงขึ้น เป็นข้อพิสูจน์อย่าง

หนึ่งว่าการไปเรียนในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่นท้ังหมด

สามารถทีจ่ะพฒันาความสามารถด้านการสือ่สารด้วยภาษา

ญี่ปุ่นของนักศึกษาได้ 

 อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบทั้งสองประเภท

ยังพบปัญหาว่านักศึกษายังมีข้อจ�ากัดในเรื่องการใช้ค�า

ศัพท์ ค�าศัพท์ที่มีอยู่ในวงจ�ากัดท�าให้จ�ากัดการสื่อสารที่เป็น

ธรรมชาติไปด้วย การพัฒนาความสามารถด้านค�าศัพท์ใน

ขณะท่ีเรียนท่ีประเทศไทย เป็นเรื่องท่ีควรจะท�าการศึกษา

อย่างละเอียดเพื่อการต่อยอดนักศึกษาให้มีความสามาถท่ี

สูงข้ึนในอนาคต
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Abstract

 The research aims to identify factors affecting school administration effectiveness in pub-

lic upper secondary school of Heze City, Shandong province, the People’s Republic of China and 

to put forward relevant guidelines to improve the effectiveness of the school administration. This  

research used a mixed methods design of quantitative and qualitative analysis. The results describe four 

categories which affect school administration effectiveness from high to low levels. These are effective 

school leadership, teacher effectiveness, educational resources and organizational communication.  

The guidelines based on the research results are provided for the reference and use of the principals  

and teachers. The guidelines contain the following four aspects: (1) Effective school leadership - to  

communicate with each other and between school administrators and teachers (2) teacher  

effectiveness - to actively try to use a variety of ways to continuously strengthen the interaction with 

students in the teaching process, with timely feedback (3) organizational communication - the ability 

to design a reasonable school organization structure and focus on division of labor (4)  educational  

resources - to actively focus on the improvement of the school’s hardware equipment  

and software programs to find ways to make the school funds sustainable and prosperous.

Keywords: school administration effectiveness, affecting factors, public upper secondary school
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Introduction 
 Heze city of Shandong province, is one 

of the pilot cities for national college entrance 

examination reform. In order to cope with the 

new situation in the new environment, researchers 

have studied factors that affecting school admin-

istration effectiveness in public upper secondary 

schools of Heze city of Shandong province, the 

people’s republic of China. Shandong province is 

recognized as a major province for examinations, 

and its provincial and national conditions are 

similar. Differences between eastern and western 

and differences between urban and rural areas 

are all obvious in Shandong province. Heze city, 

as a pilot city in southwestern Shandong province, 

ranks among the top three in terms of the number  

of public upper secondary schools and the 

number of students in the Shandong province. 

The comprehensive reform of college entrance 

examination in Heze city of Shandong province has 

a strong representation and special significance. 

Objective
 1. To identify the factors affecting school 

administration effectiveness in the public upper 

secondary schools of Heze city, Shandong province, 

the people’s republic of China.

 2. To develop the school administration 

guideline for effectiveness in the public upper 

secondary school’s administration of Heze city of 

Shandong province, the people’s republic of China. 

Literature review 
 Related Research of School Admin-
istration Effectiveness
 School administration effectiveness (Miantao 

& Zhe, 1994, p.24) means that schools should 

rationally use educational resources to achieve 

their educational goals and meet the requirements 

of all aspects of the system so that schools and 

their members and society can be developed 

accordingly characteristics and effective role.

 Effective schools’ administration (Jin-kuan, 

1994,  p.62) that are considered valid are those in 

which students have achieved excellent results 

in the standardization examinations.

 School administration effectiveness (Xinru 

& Wen, 1997, p.17) means giving full play to 

the role of human and material resources in all  

aspects so that they all produce good performance 

and are effective in education output, in order 

to achieve the school’s desired goal.

 School administration effectiveness (Qiong, 

2003, p.35) refers to the rational use of educational  

resources by schools to achieve educational 

goals and to meet the needs of other so as to 

make the school, its members and society get 

correspondingly developed, characteristic and 

effective functions.

 School administration effectiveness (Xiaobin, 

2008, p.79) is regarded as a ability of school  

administration to play some positive role and its 

actual result.

 In researcher’s summary, school administra-

tion effectiveness is a result of measuring student 

achievement in learning conditions. The school 

administration effectiveness means the leader 

follows the predetermined goals and uses scien-

tific methods to give full play to the enthusiasm 

of various factors within a limited period of time 

and under specific conditions, and obtain the 

best results with the lowest consumption and 

the fastest speed in the administration work. 

The work of school administration is to cultivate 

people’s work. In the limited human resources, 

material resources, financial resources and time, 

the administration effectiveness is fully exerted to 

achieve the best educational results. Therefore, 
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the researcher thinks its measurement standard 

is the student’s achievement.

 Related Research of Factors Affecting 
School Administration Effectiveness 
 Classify the variables that affect school 

performance into six groups (Clark, Lotto &  

McCarthy, 1980, p.467) leadership - Individuals 

or groups, teachers and other teaching staff, 

funding, curriculum and teaching, resources and 

equipment, communities.

 Factors that affecting effective school 

administration (QingShan, 1992, p.76) contains a 

strong executive leadership, harmonious school 

atmosphere and good school culture, emphasis 

on students’ basic ability acquisition, have high  

expectations to students, teachers effective teaching  

skills, always supervise the progress of students, 

staff training and development, proper school 

environment, community, parental participation 

and support. 

 Factors affecting the school administration 

effectiveness (Yanxiang, 1999, p. 340) contains 

principal effectiveness, teacher effectiveness, 

student effectiveness, learning situations, teaching 

situations and organizational context.

 School administration and summarized six 

factors that affect effective school administration 

(Limin, 2002, p.47) effective administration,  

excellent school environment and positive school 

atmosphere, attaches great importance to teaching 

and learning, effective teaching, consensus and 

cooperation, accurate assessment and timely 

feedback.

 The impact of high effectiveness school 

administration factors (Minghe, 2003, p.52) are 

the following:

 1. The school has its own clear development 

goals.

 2. The school has a curriculum plan to 

promote the all-round development of students.

 3. The school has a scientific decision-making 

process oriented to education needs and  

development priorities.

 4. Students love to learn, and the school 

places on students’ actual educational expectations. 

 5. Teachers have a positive attitude, work 

together, and have a high degree of cohesion.

 6. Schools pay attention to the professional 

development of teachers, give full play to teachers’ 

initiative and creativity.

 7. A scientific measurement and evaluation 

system and information feedback mechanism.

 Based on the above literature review, the  

researcher draw the following summary on factors 

affecting school administration effectiveness, which 

is mainly contains the following four categories:

 1. Effective school leadership: The 

performance of principal’s leadership ability 

(communicative ability, decision-making ability, 

execution ability, resilience, etc.), management 

communication coordination, administrative work 

efficiency, curriculum arrangements and other 

aspects. The principal with a high administrative 

level who have the right education concept, 

good decision-making and execution ability, and 

the principle can effectively deal with the crisis.  

Communicating well among the various departments  

of the school, cooperate with each other, and have 

a clear division of labor, the school curriculum 

is arranged in a reasonable and orderly manner 

and can effectively achieve the intended goals.

 2. Teacher effectiveness: The extent to 

which teachers perform in terms of teaching per-

formance, job satisfaction, teacher-student inter-

action, and professional development. In schools 

with high teacher effectiveness, teachers have 

a  teaching serious attitude, work is responsible,  

have a high sense of teaching achievement,  
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can pay attention to the progress of students, can 

correctly use professional knowledge to build a 

good teaching situation, and actively participate 

in training, and constantly improve professional 

knowledge.

 3. Organizational communication: The 

school organization communicates through the 

elimination of all kinds of uncertainties in the 

process of school information transmission and ex-

change that make the information missing, so that 

all kinds of school information can be effectively 

communicated and the school organization can 

more smoothly achieve its goals and improve 

its effectiveness. There are few strict rules for 

teachers’ behavior, teachers can take education 

and teaching behavior according to their own 

background and students’ background. Bottom-up 

communication channels, and to encourage 

teachers to participate in school management 

and formulate school policies.

 4. Educational resources: The school’s 

performance in campus environment planning, 

facilities, teacher level, and parent relationship 

processing. High-performance schools can properly 

arrange the campus environment, effectively 

manage the school’s facilities, provide a high-

quality and safe working environment and 

learning environment, and can correctly handle 

communication and coordination with parents. 

At the same time, parents have a higher degree 

of school match and satisfaction.

Conceptual Framework

Independent variables Dependent variables

Factors Affecting School Administration 

Effectiveness are as follows:

1.Effective school leadership

2.Teacher effectiveness

3.Organizational communication

4.Educational resources

The specific performance of school administration 

effectiveness is as follows:

Student’s achievement

Methodology
 This research used a mixed methods 

of quantitative and qualitative research. In the 

mixed method approach, quantitative research 

assigns questionnaires and collect data according 

to question 1. Qualitative research conducted 

relevant interviews based on questionnaires  

according question 2.

Population and Sample
 There are 24 public upper secondary 

schools which identify factors affecting school 

administration effectiveness in Heze city of  

Shandong province, the people’s republic of 

China. The population contains the number of 

schools, the number of principals and the number  

of teachers, which are 24 schools, 24 principals, 

and 4775 teachers respectively. According to 

Yamane’s formula, the sample contains the 

number of schools, the number of principals and 

the number of teachers, which are 22 schools, 

22 principals, and 369 teachers respectively.  

Principals are purposive sampling and teachers 

are sample random sampling.
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Research Tools
 This research used questionnaires and 

interview on research instrument. There are two 

sections of questions in the questionnaire as  

follows:

 Section 1: Questions about the informants’ 

demographic data. The informants can use a 

checklist to answer questions about his/her gender, 

age, qualification, position and experiences.

 Section 2: Questions about factors  

affecting school administration effectiveness in 

the public upper secondary schools of Heze city 

of Shandong province, the people’s republic of 

China. The informants can answer questions by 

selecting a number from a rating scale of 5 to 1; 

each number represents different level.

 The rating scale of 5 to 1 in the current 

state refers to different level as follows:

 5 = strongly agree,4 = agree, 3 = neutral,

 2 =disagree,1= strongly disagree

 The questionnaire also set two open 

questions with interview.

Data Collection
 The researcher collected questionnaires in 

the public upper secondary schools in Heze city, 

Shandong province. The questionnaire together 

with the letter of cooperation for tryout of the 

research tool from the Graduate School, Eastern 

Asia University are sent to public upper secondary 

schools of Heze city which belong to the sample 

schools. This research conducted a questionnaire 

survey of 391 school educators randomly selected 

from 22 public upper secondary schools in Heze 

city, Shandong province according to their gender 

, school size and other factors, and obtained 356 

valid questionnaires, the valid questionnaire rate 

is 91%.

 The researcher conducted interviews with 

22 principals of public upper secondary schools 

in Heze city, Shandong province, and conduct 

in-depth research on relevant questions.

Statistical Analysis
Table 1

Mean and standard deviation of each independent variable on factors affecting school administra-

tion effectiveness

Independent variable Number of 

questions

Mean Standard  

deviation

Sorting

Effective school leadership 22 3.37 0.552 1

 Teacher effectiveness 10 3.36 0.520 2

Educational resources 8 3.21 0.559 3

Organizational communication 10 3.16 0.591 4

Total 50 3.29 0.508



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 113

 The questionnaire contains four categories: 

effective school leadership, teacher effectiveness, 

organizational communication, educational  

resources. According to Table 4-1, the total of factors 

affecting school administration effectiveness 

is 3.29, with a standard deviation of .508. From 

the perspective of various factors affecting school 

administration effectiveness in the public upper 

secondary schools, the mean of effective school 

leadership is 3.37, the standard deviation is 

.552, which is the highest score, followed by the 

mean of teacher effectiveness which is 3.36, the  

standard deviation is .520. The mean of educational 

resource is 3.21, the standard deviation is .559. 

The lowest score is organizational communication, 

the mean is 3.16 and the standard deviation 

is .591. From the data, it can be seen that the 

mean of organizational communication is the 

lowest, but it is still higher than 3, that is above 

average, so the public upper secondary school in 

Heze city has medium-high school administration  

effectiveness and has considerable consistency.

Table 2 

Effective school leadership for each question’s score ordering

Questions SD Sorting

1. The principal has clear goals for the administration of the 

school.

3.64 0.602 1

2. The principal sets a timetable for the work to be done. 3.44 0.69 5

3. The principal clearly assigns the tasks of each teacher. 3.35 0.787 8

4. The principal asks the teacher to consciously complete 

their own task.

3.32 0.738 10

5. The principal has a clear plan for the future of the school. 3.38 3.38 7

6. The principal asks all teachers to understand their duties 

at school.

3.19 0.842 15

7. The principal uses strict means to administer the school. 3.45 0.691 4

8. The principal emphasizes that teachers finish their work 

on time.

3.31 0.786 11

9. The principal asks teachers to follow the standardized rules 

and regulations.

3.25 0.829 13

10. The principal follows the corresponding rules and regula-

tions to administer the school.

3.49 0.609 2

11. The principal establishes clear rules and regulations to 

administer the school.

3.46 0.59 3

12. The principal rewards outstanding teachers. 3.38 0.691 7

13. The principal advises severe criticisms to teacher who do 

not perform well.

3.37 0.719 8
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Questions SD Sorting

14. The principal treats each teacher equally. 3.31 0.713 11

15. The principal explains to teachers the reason for his decision. 3.22 0.78 10

16. The principal ensures that teachers can maximize their 

ability to perform.

3.33 0.695 9

17. The principal gives each teachers’ opportunity to express 

their opinion.

3.32 0.708 10

18. The principal feels comfortable when talking to teachers. 3.43 0.578 6

19. The principal accepts the teacher’s new ideas. 3.38 0.615 7

20. The principal keeps his promise. 3.30 0.775 12

21. The principal accepts the teacher’s advice and puts it 

into action.

3.06 0.781 16

22. The principal cares and protects the welfare of teachers. 3.24 0.626 14

 The mean of public upper secondary 

school educators in Heze city is 3.37 at effective 

school administration effectiveness level, with a 

standard deviation of .552. In this category, the 

highest score is given in the first question “The 

principal has clear goals for the administration of 

the school”, the mean is 3.64, followed by 10th 

question “The principal follows the corresponding 

rules and regulations to administer the school.” 

The mean is 3.49, and the 21st question “The 

principal accepts the teacher’s advice and puts 

it into action.”, the mean is 3.06 which is the 

lowest score. The scores for each question this 

category are shown in Table 4-2.

Table 3 

Teacher effectiveness for each question’s score ordering

Questions SD Sorting

23. Teachers have the ability to promote student learning. 3.38 0.674 4

24. Teachers help students improve themselves. 3.35 0.607 5

25. If the student does not master the knowledge, which has 

learned for the first time, the  teacher will try other ways.

3.35 0.643 5

26. Teachers are confident that they can motivate students’ 

enthusiasm for learning.

3.26 0.772 7

27. Teachers are sure that each student can learn. 3.42 0.672 3

28. If the students do not want to learn, the teacher will 

help them.

3.30 0.775 6

Table 2 (Cont)

Effective school leadership for each question’s score ordering



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 115

Questions SD Sorting

29. Teachers have teaching skills to enlighten students to 

meaningful learning.

3.25 0.768 8

30. Teachers are fully prepared for the arranged curriculum. 3.38 0.615 4

31. Teachers can use skillfully different teaching methods. 3.43 0.657 2

32.Teachers have the skills to deal with student disciplinary 

problems.

3.44 0.597 1

 The mean of public upper secondary 

school educators in Heze city is 3.36 at teacher 

effectiveness level, with a standard deviation of 

.520. In this category, the highest score is the 

32nd question “Teachers have the skills to deal 

with student disciplinary problems.”, the mean 

is 3.44, followed by the 31st question “Teachers 

can use skillfully different teaching methods.”, 

the mean is 3.43, and the 29th question “Teach-

ers have teaching skills to enlighten students to 

meaningful learning”, the mean is 3.25 which is 

the lowest score. The scores for each question 

this category are shown in Table 4-3.

Table 4 

Organizational communication for each question’s score ordering

Questions SD Sorting

33.The school leaders understands the teachers’ hard work. 3.19 0.695 3

34. The teachers and other staffs of the school are in harmony. 3.25 0.626 2

35. The relationship between teachers and students is  

harmonious.

3.09 0.906 7

36. The function of work among the various departments of 

the school is clear.

3.06 0.781 8

37. The spirit of mutual assistance and cooperation between 

the various departments of the school are played.

3.12 0.764 5

38. The school’s administrative work fully cooperates with 

and supports teaching.

3.26 0.69 1

39. Teachers can communicate with students on an equal basis. 3.17 0.699 4

40. Teachers focus on the interaction with students in the 

teaching process.

3.11 0.725 6

Table 3 (Cont)

Teacher effectiveness for each question’s score ordering
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 The mean of public upper secondary school 

educators in Heze city is 3.16 at organizational 

communication category, with a standard deviation  

of .591. In this category, the highest score is the 

38th question “The school’s administrative work 

fully cooperates with and supports teaching.”, 

the mean is 3.26, followed by the 34th question 

“The teachers and other staffs of the school are 

in harmony.”, the mean is 3.25, and the 36th 

question “The function of work among the various 

departments of the school is clear.”, the mean 

is 3.06 which is the lowest score. The scores for 

each question this category are shown in Table 4-4.

Table 5

Educational resources for each question’s score ordering

Questions SD Sorting

43. Campus environment planning meets teaching needs. 3.23 0.761 4

44. The school’s environmental planning takes into account 

the school’s future development needs.

3.28 0.697 2

45. The school has perfect teaching equipment and facilities. 3.20 0.690 5

46. The school regularly maintains equipment and facilities. 3.26 0.728 3

47. The school timely updates old facilities or equipment. 3.13 0.776 6

48. The school fully provides the resources needed for teach-

ers’ teaching.

3.06 0.642 7

49. The school has sufficient funds for running schools. 3.04 0.772 8

50. The school has a good teaching team and good teachers. 3.33 0.629 1

 The mean of public upper secondary 

school educators in Heze city is 3.21 at educational 

resource category, with a standard deviation of 

.559. In this category, the highest score is the 50th 

question “The school has a good teaching team 

and good teachers.”, the mean is 3.33, followed 

by the 44th question “The school’s environmental 

planning takes into account the school’s future 

development needs.”, the mean is 3.28, and the 

49th question “The school has sufficient funds 

for running schools.”, the mean is 3.04 which is 

the lowest score. The scores for each question 

this level is shown in Table 4-5.

Questions SD Sorting

41. Teachers can actively interact with students in a variety of 

ways (heuristic, inquiry, discussion, participatory, etc.).

3.19 0.688 3

42. Teacher-student interaction can effectively achieve the 

expected teaching goals.

3.17 0.775 4

Table 4 (Cont)

Organizational communication for each question’s score ordering
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 1. Analysis on factors affecting school 

administration effectiveness by open questions

In an interview with the researcher, the researcher 

recorded the opinions of the 22 principals on 

develop school administration guidelines for 

effectiveness based on the above four factors. 

Among them, 21 school principals believe that 

effective school leadership are crucial in school 

administration effectiveness, accounting for 95.5%. 

There are 19 principals who believe that teacher 

effectiveness is crucial in school administration 

effectiveness, accounting for 90.4%. There are 17 

principals who believe that educational resources 

are critical in school administration effectiveness, 

accounting for 77.3%. There are 14 principals 

who believe that organizational communication 

is crucial in school administration effectiveness, 

accounting for 63.6%.

Findings
 Factors affecting school administration 

effectiveness in the public upper secondary are 

divided into four categories: effective school 

leadership, teacher effectiveness, organizational 

communication, and educational resources.

  For all categories, the highest scores are 

for effective school leadership, which indicates 

that the current effective high school leadership  

in public schools belong to the medium to high 

degree. The reason for this due to the fact that the 

principals have the correct educational philosophy  

and can effectively play subjective initiative. 

Therefore, the school administration effectiveness  

is relatively high. The second highest level is the 

teacher’s effectiveness. The reason due to the fact 

that teachers actively participated in the training  

in recent years, continuously improved their 

professional development, constantly improved 

education and teaching methods and means, 

and focused on class management. The lowest 

category is organizational communication. The 

reason due to the fact that the division of labor 

between schools is not clear.

 From the above research, the researcher 

get the guidelines on the four category of factors  

affecting school administration effectiveness in pub-

lic upper secondary school of Heze city, Shandong  

province, the people’s republic of China. The 

researcher summarized the following points 

on guidelines to develop school administration  

effectiveness.

 1. At effective school leadership, to 

communicate with each other between school 

administrators and teachers.  

 “The principal accepts the teacher’s ad-

vice and puts it into action.” and “The principal  

asks all teachers to understand their duties 

at school.” The two questions get the lowest 

score, it shows that school administrators do not  

attach importance to teachers’ opinions and do 

not adopt them. Over time, they will reduce the 

teachers’ enthusiasm for participating in school 

administration. Therefore, in the future, the public  

upper secondary school principals should do 

this in school administration activities, maintain 

consistency and commonality in understanding, 

and study and discuss more than one case, agree 

on goals, and reach a psychological agreement. 

To guide school teachers to continue their efforts 

with correct concepts, at the same time, The 

teacher also has to take on as much responsibility 

as possible to clarify their own task.

 2. At teacher effectiveness, actively try to 

use a variety of ways to continuously strengthen 

the interaction with students in the teaching 

process, and timely feedback.

 From the research, public upper secondary  

school educators perceive the teacher’s  
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effectiveness category with the highest score in 

52th question “Teachers have the skills to deal 

with student disciplinary problems”. It shows that 

most teachers now recognize the importance 

of students as subjects of teaching. Apart from  

solving students’ problems in learning, they have 

to also help students establish correct values 

in their daily learning and life, and have skillful 

solutions to students’ disciplinary problems. At 

the same time, the 29th question “Teachers have 

teaching skills to enlighten students to meaningful 

learning.” The score is obviously too low, indicating 

that although public upper secondary school 

teachers are now paying attention to teaching 

methods in the teaching process, they have little 

effect. Therefore, in the future, teachers should 

try to use different ways to inspire students to 

learn from different aspects. At the same time, 

teachers should also strive to continue learning, 

try different teaching methods, and keep up with 

the times so as to successfully achieve teaching 

goals.

 3. At organizational communication, to 

design reasonable school organization structure 

and focus on division of labor.

 From the results of the research, the  

perception of the organizational communication  

level among public upper secondary school educators  

is the lowest in the 36th question “The function 

of work among the various departments of the 

school is clear.” It shows that most teachers think 

that the school’s organizational structure is not 

clear, and the division of labor among various 

departments is not clear, resulting in low work ef-

ficiency. Therefore, in the future, the school should 

design a reasonable organizational structure, 

rational division of labor, increase teamwork and 

communicate effectively with colleagues and 

school departments.

 4. At educational resources, actively focus 

on the improvement of the school’s hardware 

and software equipment and to find ways to make 

the school fund abundantly.

 In the questionnaire on factors affecting 

school administration effectiveness, at educational 

resources, the score of item 49th “The school has 

sufficient funds for running schools.” is the lowest, 

followed by item 48th, “The school provides  

provide the resources needed for teachers’ 

teaching.” It shows that in the process of running  

schools, public upper secondary schools are facing 

shortages of software and hardware equipment and 

uneven distribution of resources, which restricts 

school administration effectiveness to a certain  

extent. Therefore, in the future, the school principals  

should focus on continuously improving the 

school’s hardware and software equipment, and 

actively attracting more talents and resources by 

actively developing brand features, maintaining 

and developing public relations, and actively 

seeking support from government officials. So 

as to improve continuously school performance.

Result
 In this research, the researchers reached 

the following conclusions after long-term research 

and analysis:

 On the one hand, it has been made 

clear that factors affecting school administration  

effectiveness in public upper secondary school 

of Heze city, Shandong province, the people’s 

republic of China contains the flowing four points: 

effective school leadership, teacher effectiveness, 

organizational communication and educational 

resources. In particular, effective school leadership 

have the greatest impact on school administration 

effectiveness, and organizational communication  

has less impact on school administration  
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effectiveness. 

 On the other hand, according to the  

research results and interview records, the  

researcher get guidelines to develop school  

administration effectiveness based on the above 

four factors. The first is to communicate with 

each other between school administrators and 

teachers at effective school leadership. Secondly, 

actively try to use a variety of ways to continuously 

strengthen the interaction with students in the 

teaching process, and timely feedback at teacher 

effectiveness. Thirdly, to design reasonable school 

organization structure and focus on division of 

labor at organizational communication. The last 

one is actively focus on the improvement of the 

school’s hardware and software equipment and 

to find ways to make the school fund abundantly 

at educational resources.

Discussion
 1. At the effective school leadership

 This factor accounts for the highest  

proportion of the four categories of factors. Taiwan’s  

Qingshan (1992, p.76) also thinks the most  

important affecting factor is effective school 

leadership in school administration effectiveness. 

According to the questionnaire and interview  

results, the researcher believe that the principal’s 

function in school administration is more significant. 

The higher the principal’s level of leadership, 

the more able the teacher is to positively affirm 

the organizational effectiveness of the school. 

The teacher also feels more strongly about the 

principal’s enthusiasm and friendliness, respect 

for the teacher, and care for the teacher. At the 

same time, the teacher can also understand the 

principal’s hard work. The attitude and principals 

of the school prompted teachers to work harder 

and harder. In addition, the better the performance  

of the principal, the better the teaching and  

administration of the school, and the greater the 

ability to establish a common sense of mission 

and values among faculty and staff, and more 

interactions, cooperation, and sharing of behav-

ior and overall performance at work. The more  

opportunities for teachers to participate in decision-

making in schools, the better the communication 

and parallel communication within the school, 

and the better the conflicts among employees 

can be solved, and promote the efficiency of 

the school work.

 2. At teacher effectiveness

 Teacher effectiveness is also an important fac-

tor influencing school administration effectiveness. 

From Limin (2002, p.47) research, the research found 

effective teaching is his one of the opinions of six 

characteristics of effective school administration. 

About this category, the teacher can not do have 

teaching skills to enlighten students to meaningful 

learning. It shows that teachers have some deficiencies 

in teaching methods. Teachers can adjust the 

enthusiasm of students’ voluntary learning when 

the teacher can flexibly adjust the teaching speed 

according to the students’ ability, development 

level and the nature of the subjects. Teachers 

attach importance to stimulating and maintaining 

students’ attention and try their best to arrange 

personalized and interesting assignments for  

students. They can also use their keen observation 

power to predict students’ needs and potential 

classroom problems. This will make teachers 

perform better in the smooth transition between 

teaching preparation, teaching organization and 

activities.

 3. At educational resources

 Educational resources ranked third among 

these four category factors. It is also an indispensable  

factor that affecting school administration.  
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Edmonds (1979, p.15) also proposed that educational  

resources have a great influence on school  

administration. If resources are not sufficient, they 

will inevitably affect teaching results. The research 

results also show that the lack of education 

funds has the greatest impact on school administration  

effectiveness. Therefore, school administration 

cannot wait for the support of government funds. 

It should try its best to manage the school by 

itself and break the stalemate without capital 

development.

 4. At organizational communication

 This kind of factor ranks the lowest, therefore, 

among these four kinds of factors, these kinds 

of factors reflect the most serious problems. 

The biggest problem at this category is that the 

division of work among departments is not clear 

and the work efficiency is not high. It shows that 

“people” is the difference between organizational 

elements and other elements. Each organization 

member has its own needs, desires, passions, 

and acts according to the individual’s will. If we 

want to improve organizational communication 

through administration, we must not only attach 

importance to the material technologies and rules 

and regulations in the organization and adminis-

tration, but should also regard administration as 

being linked to the social, cultural, and human 

spiritual traits. In order to change the shortcomings 

of the traditional level structure, both scientific 

management and humanistic management should 

be taken into consideration in order to respond 

to the development of the times and the diverse 

needs of different entities within and outside the 

school. With the help of active communication,  

cooperation, power sharing, participation in 

decision-making, etc., we will develop common 

emotions, attitudes, beliefs, and values among 

the members of the organization to enhance the 

cohesion of the entire staff, so as to create a 

quality environment where teachers and students 

can jointly learn to develop together.

Recommendation
 Based on the research results and discussion, 

this research proposes relevant recommendations 

as a reference for public upper secondary school 

principals and teachers.

 As a school administrator, positive suggestions 

can be implemented for research according to 

the actual situation of the school. At effective 

school leadership, if teacher participation is low in 

school administration, and it is best for schools to 

organize as much collective activities as possible. 

For example, outdoor development training 

(outdoor adventure), mission construction, fun 

games, reality CS and other list activities.

 As a public upper secondary teacher, this 

research shows that if the teacher can not heuristic 

teaching, the student’s enthusiasm for learning 

is not high, the two are interrelated each other. 

Therefore, according to the teaching task and 

the learning objective law in their own teaching, 

the teacher should adopt a variety of methods 

from the students’actual conditions to inspire the 

students’ thinking as the core, to mobilize the 

students’ learning initiative and enthusiasm, they 

are motivated to generate a kind of instructional 

ideas for learning lively.

 At organizational communication, it is 

necessary to clarify the functions of the various de-

partments of the school for school administrator in 

order to improve work efficiency. All departments  

have their own job responsibilities. Only by clarifying  

the responsibilities of each department can promote  

normal operation of school administration and 

promote the schools’ normal development.

 At educational resources, if school funds 
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are insufficient, school-industry cooperation may 

be implemented. The school cooperates with 

enterprises through a number of invention patents 

and to get infusion of education funds. 

 In short, school administration effective-

ness will enhance with the improvement of these 

four category of factors.
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Abstract

 The main purpose of this study was to diagnose the organizational life cycle, organizational 

culture and lecturers’ commitment to private universities of Thailand. The researcher conducted a 

diagnosis in each area and proposed a program of appropriate organizational development intervention 

to address the symptoms in each area. The study was conducted by using the opinionnaire and the 

interview forms to collect data during the last week of May 2018 from three selected private universities  

in Thailand. There were 300 lecturers who were drawn for this study. Data collected through the 

opinionnaires were analyzed by demographic statistics, mean and standard deviation. It was found 

that the three selected universities were at maturity stage, but the respondents did not state clearly 

about the performance and normal problems during this stage. There was a clear understanding that 

organizational culture in the private universities was understood well among the lecturers, but they 

did not understand how to achieve the objectives. (Is this the author’s intention - “objectives”?) and 

how much the organizational culture affected their commitment. The respondents also showed a high 

level of commitment to their universities. even though the universities’ performances were imperfect.  
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Introduction
 There is a common problem in private uni-

versities. According to United Nations Organization  

for Education, the turnover rate of lecturers is 

relatively high,which is 9.3 %. Due to the special 

occupation of the teacher, the work is continuous, 

so the lecturers’ high turnover rate is not good 

for student learning, student development, and 

universities progress. On the other hand, the 

turnover rate is high, so the human resource  

department needs to recruit the new lecturers 

often which is very costly for the universities,  

according to “the true costs of turnover” of Turn 

over (Arbabisarjou Azizollah, Farhang Abolghasem, 

& Dadgar Mohammad Amin, 2016). When accounting 

for the costs (both real costs, such as time taken to 

select and recruit a replacement, and opportunity 

costs, such as lost productivity), There are both 

direct and indirect costs. Direct costs relate to the 

leaving costs, replacement costs and transitions 

costs, and indirect costs relate to the loss of  

production, reduced performance levels, unnec-

essary overtime and low morale. The true cost 

of turnover is going to depend on a number of 

variables including ease or difficulty in filling the 

position and the nature of the job itself. Estimating 

the costs of turnover within an organization can be 

a worthwhile exercise, especially since “turnover 

costs” are unlikely to appear in an organization’s 

balance sheets. Some of the direct costs can be 

readily calculated, while the indirect costs can of-

ten be more difficult to determine and may require 

“educated guesses.” Nevertheless, calculating  

even an idea of the total expenses relating to 

turnover can spur action planning within an  

organization to improve the work environment and 

reduce turnover. So by doing this research, find 

some ways to solve the high turnover problem. 

Objective
 1. To identify the stage of organizational 

life cycle of selected universities

 2. To conduct diagnosis of the universities 

focusing on organizational culture and lecturers’ 

commitment

 3. To find out relationships between  

organizational culture and the lecturers’ commitment 

of the universities.

 
Literature review
 This topic presents the review of related 

literature on the area of private universities,  

organizational life cycle, organizational culture, 

and organizational lecturers’ commitment, which 

are described as follow:

 1. Managing private university

Private universities are typically not operated by 

governments, although many receive tax breaks, 

public student loans, and grants. Depending on 

their location, private universities may be subject 

to government regulation. Most private universities 

are non-profit organizations. At present, there are 

total 38 private universities around the country. 

The lists of those universities are shown in Figure 

1 below.
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in learning to cope with its problem of external 

adaptation and internal integration, and that have 

worked well enough to be considered valid, and 

therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, and feel in relation  

to those problem (Schein 1990, p. 111). In this 

research, viewed culture as comprising six aspects: 

vision statement, mission statement, values 

in organizations, belief in organizations, norm  

statement and assumptions statement. Even 

different studies had different definitions of 

organizational culture, but they tend to contain 

certain common themes. For example: culture 

represents the values, beliefs, and expectations 

shared by its members, culture exerts pressure 

on its members to conform to shared codes, 

Figure1: List of private universities in Thailand

Note. From List of private universities in Thailand, by Office of the Higher Education Commission, 

2011, Retrieved from http:// www.asef.org 

 2. Organizational culture

 Organizational culture is embedded in 

everyday working lives of all culture members. 

Organizational culture was very popular topic in 

America 20 years ago; the idea of organizational 

culture serves to provide a basis for understanding 

the difference that may exist between successful 

companies operational culture (Schein, 1990), 

over the world, those famous companies build 

very strong organizational culture.

 The process-oriented approaches view 

organizational culture as a continuous recreation 

of sharing meaning (Roskin, 1986). Typically repre-

sented by Schein’s model (1990), organizational 

culture is defined as a pattern of basic assumptions  

that a group has invented, discovered of developed 
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and culture shapes people’s behaviors. To stay 

competitive, organizations need to understand 

not only the importance of creating a strong or-

ganizational culture, but how to actually create  

one. Although each culture is unique to the orga-

nization it represents, there are still a few com-

mon key elements found in every great culture, 

shown as figure 2 below.

 3. Lecturer’s commitment

 In the study of organizational behavior, lec-

turers’ commitment is the lecturer’s psychological  

attachment to the organization. It can be contrasted  

with other work-related attitudes, such as job 

satisfaction (a lecturer’s feelings about their job) 

and organizational identification (the degree to 

which a lecturer experiences a ‘sense of oneness’ 

with their organization).

 Organizational scientists have developed 

many definitions of organizational commitment, and 

numerous scales to measure them. Exemplary of 

this work is Meyer & Allen’s model of commitment,  

which was developed to integrate numerous 

definitions of commitment that had proliferated 

in the research literature. According to Meyer & 

Allen (1991, p.439) the three-component model 

of commitment, prior research indicated that 

there are three “mindsets” which can characterize  

a lecturer’s commitment to the organization. 

Lecturer commitment can take different forms. 

As a result it is often seen as a human resource 

variable which is difficult to define. The context, 

direction and development of commitment, as 

well as the extent to which commitment influences  

behavior can result in confusion and debate. Here 

are some definitions of commitment in different 

contexts: 

 1. Connection to a goal. Being bound to 

a goal or the determination in respect of a goal, 

regardless of the origin of the goal, believing in 

a goal and wanting to achieve it also reflects a 

certain degree of commitment.

 2. Connection to an organization. A  

psychological state that binds an individual to 

the organization, as a result lecturers are more 

loyal to an organization and less likely to leave it.

 3. Connection to a job. The probability 

that someone continues to work in that job and 

feels psychologically bound to it, this is regardless  

of whether it is fulfilling or not.

 4. Attitude towards their work. The attitude  

Figure 2: Elements of organizational culture

Note: From Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage, by Jay B. 

B, 1986, The Academy of Management Review, 11(3), pp. 656-665.
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towards the lecturer’s work comprises two  

dimensions. They are:

 4.1 Affective attitude: Affective attitude 

relates to how much lecturers want to stay at their 

organization. If a lecturer is affectively committed 

to their organization, it means that they want to 

stay at their organization. They typically identify 

with the organizational goals, feel that they fit 

into the organization and are satisfied with their 

work. Lecturers who are affectively attitude feel 

valued, act as ambassadors for their organization 

and are generally great assets for organizations.

 4.2 Normative attitude: Normative attitude 

relates to how much lecturers feel they should 

stay at their organization. Lecturers that are  

normatively attitude generally feel that they 

should stay at their organizations.  Normatively at-

titude lecturers feel that leaving their organization  

would have disastrous consequences, and feel 

a sense of guilt about the possibility of leaving.

Conceptual Framework

Population and sample

 Due to the establishment time, the  

researcher reviews three universities as the  

representative of three groups. First Group:  

Established time < 26 years which are 19 universi-

ties. Second Group: Established time 27 ~ 51 years  

which are 13 univers i t ies .  Thi rd Group:  

Established time >52 years which are 6 universities.  

The target samples are the representatives of 

top management team from three universities 

and 300 lectures from selected three universities. 

 The sampling design is shown in figure 3 

below.

INPUT

OUTPUT

Organizational
Effectiveness

Turnover/
retention

PROCESS

Other mamagerial
processes

Organizational culture

Vision
Mission
Value
Belief
Norm

Assumption

Lecture’s Commitment

Connection to a goal
onnection to an  
organization
Connection to a job
Attitude towards their work

Organizational life cycle

Stage1. Existence

Stage2. Survival

Stage3. Maturity

Stage4. Reneeal

Stage5. Decline

Man

Money

Material
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Figure 3: Population and sampling design

Research tools

 The research instrument was the opinionnaire  

and it was used for data collection.The opinionnaire  

consisted of 5 items of demographic characteristics 

and 32 questions with 4 rating scales of organi-

zational culture and lecturers’ commitment. The 

content and structural validity were determined 

with Item Objective Congruent (IOC) by 3 experts 

in the aspects of educational administration.  

Another research instrument was interviewer guide, 

the researcher conducted formal interview to 

top management team and follow the interview 

guide. The main topics are the understanding of 

organizational culture and lecturers’ commitment.

Data collection

 Opinionnaire: The opinionnaires explain 

personally in Thai to the Human Resource Officers. 

The respondents are requested to hand in the 

opinionnaire to Human Resources Officers within 

three days after they receive the opinionnaire 

from Human Resources Officers. The researchers  

collected all the opinionnaires from Human Resources  

department.

 Interview: The formal interview with lecturers  

will be conducted outside of universities after 

the working hour. The researcher also conducts 

the informal interview with the current lecturers 

during lunchtime and observes the lecturers’ 

behaviors during working time.

Statistical analysis

 1.The descriptive statistics were used 

that included frequency, percentage, mean 

and standard deviation. The rating for ex-

planation of level of organizational culture 

and lecturers’ commitment as below table: 

 

 Arbitrary Level                    Descriptive Rating

XX1.00 - 1.74                  Strongly Disagree (SDA)

XX1.75 - 2.49                                  Disagree (D)

XX2.50 - 3.24                                      Agree (A)

XX3.25 - 4.00                     Strongly Agree (SA) 

 

 2. The inferential statistics used was 

“Pearson’s Correlation” analysis.

 3. The interview analysis was content 

analysis.

Total
Population

Top management Team
95 person

Top management Team
10 person

Respondents
300 person

Semple Size

Respondents
10 person

Lecturers
1380 person

Lecturers
300 person

Make an appointment
in advanced

Contact HR to distribute
opinionnaire to

respondents randomly
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Results

 The results of this study implemented 

with 3 selected private universities with 296  

Table 1 

Respondents’ personal information clarified by age, gender, marital Status, educational level, and 

years of working

respondents were as following:

Age

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

20-30 Years 81 27.0 27.4 27.4

31-40 Years 147 49.0 49.7 77.0

41-50 Years 36 12.0 12.2 89.2

51-60 Years 21 7.0 7.1 96.3

Over 60 Years 11 3.7 3.7 100.0

Total 296 98.7 100

Missing System 4 1.3

Total 300 100.0

Gender

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Male 66 22.0 22.3 22.3

Female 230 76.7 77.7 100.0

Total 296 98.7 100.0

Missing System 4 1.3

Total 300 100.0

Marital Status

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Married 116 38.7 39.2 39.2

Single 152 50.7 51.4 90.5

Widow 28 9.3 9.5 100.0

Total 296 98.7 100.0

Missing System 4 1.3

Total 300 100.0

Educational Level

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Master 212 70.7 71.6 71.6

Doctor 84 28.0 28.4 100.0

Total 296 98.7 100.0

Missing System 4 1.3

Total 300 100.0
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Year of Working

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1-3 Years 105 35.0 35.5 35.5

4-6 Years 106 35.3 35.8 71.3

7-9 Years 44 14.7 14.9 86.1

Over 9 Years 41 13.7 13.9 100.0

Total 296 98.7 100.0

Missing System 4 1.3

Total 300 100.0

 In these 296 respondents, the majority 

ranges were between 31 years to 40 years which 

was 49% of all respondents; there are 66 male, and 

230 are female. The major of respondents were 

female, which was 76.7% of total respondents;  

there are 152 single, 116 are married, 28 widowed. In 

this three selected universities most of respondents  

were master degree, which were 70.7%, and the 

majority group of population consisting of 106 

respondents or 35.3% whose year of working 

was 4-6 years follows by 105 respondents or 

35% whose year of working was 1-3 years. There 

were 44 respondents in 7-9 years, accounting 

for 14.9% of the total, and the rest were 41  

respondents working over 9 years, accounting for 

13.9% of the total. 

 The results of organizational life cycle 

were that the organization was at stage of maturity  

even there were differences among their  

establishment time. Based on the interview and 

content analysis, most respondents thought the 

organization was on the way of maturity, but 

the respondents did not state clearly about the  

performance and normal problems during this 

stage. 

Table 2

Results of Perception on Organizational culture

N Mean Std. Deviation

Organization provides clear purpose 296 1.84 .768

Organization provides clear direction 296 1.88 .900

Goals set by the management are achievable. 296 1.98 .800

We can check easily if the mission  of the university is achieved 296 1.99 .798

I can easily remember and repeat my university vision. 296 2.04 .707

University vision is linked to the purpose in achieving goals. 296 2.17 .820

University vision describes where the university is going to be better than the 
current state.

296 2.46 .970

University vision is Challenging to achieve. 296 1.89 .858

Table 1 (Cont)

Respondents’ personal information clarified by age, gender, marital Status, educational level, and 

years of working
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N Mean Std. Deviation

University vision is communicated to everyone 296 1.89 .960

The statements also help attract and identify job candidates compatible with 
the organization.

296 2.11 .753

Values statements help the member in the organization to understand the 
organization.

296 2.50 .727

There is a strong cohesion among lecturers in my university. 296 3.37 .826

My university has a clear norm to make me follow and take action. 296 3.23 .528

My university norms are believable. 296 2.93 .541

I feel that the university norms are involved in my daily work. 296 3.22 .488

The belief that the organization which I work is the best. 296 2.52 .558

The belief that the organization which I work is reliable. 296 3.24 .471

Valid N (listwise) 296

 From this research, the researcher found 

that in these three selected universities there were 

their own organizational culture, such as vision, 

mission, value, belief, norm and assumption, 

which were clearly demonstrated and face to the 

public. Although the lecturers known about the 

organizational culture of their university, they do 

not understand and cannot apply these resources 

efficiently to promote university.

Table 3

Results of Perception on Lecturers’ Commitment

N Mean Std. Deviation

I believe and understand my university goals. 296 3.13 .653

I feel that my university wants to achieve its goals very much. 296 3.04 .244

The university goals affect a certain degree of commitment. 296 3.29 .623

I would be very happy to spend the rest of my career with this organization. 296 2.06 .913

I really feel as if this organization's problems are my own. 296 2.21 .733

I feel a strong sense of "belonging" to my organization. 296 2.15 .833

I feel "emotionally attached" to this organization. 296 2.72 .644

I feel "Part of the family" at the organization 296 3.00 .247

I feel that the university has a great deal of personal meaning for me. 296 2.26 .796

I feel comfortable with my university environment. 296 3.14 .368

I think the university has a healthy competitive environment. 296 3.58 .521

I think the university’s auxiliary facilities (library, classroom equipment, etc.) 
have excellent working conditions

296 1.79 .808

I understand the concept of my work. 296 3.51 .507

Table 2 (Cont)

Results of Perception on Organizational culture
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Table 4

Results of relationship between organizational culture and lecturers’ commitment

 The correlation coefficient ranges from −1 

to 1. A value of 1 implies that a linear equation  

describes the relationship between X and Y 

perfectly, with all data points lying on a line for 

which Y increases as X increases. A value of −1 

implies that all data points lie on a line for which 

Y decreases as X increases. A value of 0 implies 

that there is no linear correlation between the 

variables.

N Mean Std. Deviation

I have highly responsibility to my work. 296 3.39 .515

I satisfy with my work. 296 3.51 .507

Valid N (listwise) 296

Table 3 (Cont)

Results of Perception on Lecturers’ Commitment
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Discussion

 1. Perception on Organizational Life Cycle

 In general, the findings of organizational 

life cycle were that the organization was at stage 

of maturity even there were differences among 

their establishment time. Based on the interview 

and content analysis, most respondents thought 

the organization was on the way of maturity, but 

the respondents did not state clearly about the 

performance and normal problems during this 

stage. However, the top management teams 

perceived the stage of organizational life cycle as 

“maturity”, according to the research question 1, 

the current stage of universities were “maturity”.

 2. Perception on Organizational Culture

 As private universities in Thailand, these 

three universities built very strong organizational 

culture to affect the performance of lecturers. 

However, the organizational culture did not  

communicate to everylecturer in the universities. 

The action and performance of universities also 

followed by the presidents’ thinking and view.

 Mission: Lecturers were not very clear 

about organizational mission, even there were 

universities’ mission shown on the official website,  

but the respondents just know it is existing, but 

not really understand what mission is. Some  

respondents think that increasing the no. of stu-

dents as universities mission, which was achievable  

and measurable. So the most respondents thought 

the universities did not provide clear purpose 

and direction.

 Vision: In general, the respondents were not 

very undecided on the overall organizational culture  

based on the result of this researcher. As one of 

important factors in organizational culture, most 

respondents cannot easily remember and repeat 

universities’ vision. In addition, the respondents  

disagree that the universities vision was linked to 

the purpose in achieving goals. On the other hand, 

the most respondents agree that the universities 

vision described where the university is going to 

better than the status.

 Organizational Values & Assumption: The 

findings revealed that “Organizational Values & 

Assumption” was the major factor perceived 

by the respondents that the lecturers clearly  

understood that there is a strong cohesion among 

lecturers in the universities; respondents also 

agreed that value statements help the member 

to understand organization.

 Organizational Norm: Most of respondents 

agreed that there were clear norms to make the  

lecturers follow and take action; also, the universities’  

norms were believable and involved in their 

daily work.

 Organizational Belief: Most respondents per-

ceived themselves involved in universities’ member,  

according the “organizational belief” factor,  

most respondents had a feeling of emotionally  

attachment and sense of belong with their  

organization, and respondents also agrees that 

because of organizational belief, so their work 

were the best and reliable.

Perception on Organization Commitment

 In general, the respondents perceived 

the organizational commitments at higher mean 

score. Such as connection to a goal and attitude 

towards their work, but even the lecturers were 

satisfied with their current job but they still did 

not work for one university for long term. Because 

of their high education background, and the highly 

competitive environment 

 Connection to a goal: “Connection to a 

goal” was very important factor for organizational  

commitment;the respondents perceived  

“Connection to a goal” was related to their  

commitment to their organizations. Most respondents  
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strongly agree that the universities’ goal were are 

very important to them and organizations, they 

believe and understand university goals; they 

also can feel the universities wanted to achieve 

its goal and the goal could affect the degree of 

commitment.

 Connection to an organization: “Connection  

to an Organization” was perceived at the median 

mean score, most respondents were dissatisfied  

with the current job, and they disagree to be 

happy to spend the rest of their career with uni-

versities, so it mean that they were planning to 

change their work place. On the other hand, they 

also felt to be part of family to the organization  

because of cohesion and good relationship among 

the colleagues. The lectures still stayed in the 

organization, not because they were loyal to the 

organization.

 Connection to a job: “Connection to a 

Job” was perceived at the high mean score, most 

respondents agree that they feel comfortable 

with the universities environment and strongly 

agree that there was a healthy competitive  

environment in the universities. On the other 

hand, most of respondents had negative opinion 

about the universities’ facilities.

 Attitude towards their work: “Attitude 

towards their work” was perceived at the high 

mean score, most respondents strongly agree to 

satisfy with their jobs, and understand the concept  

of works with high responsibility, because all the 

respondents were universities lecturers with at 

least master degree, those respondents were 

very conscious with their jobs, so the attitude is 

very important.

Recommendations

 Drawing on the significant findings of this 

study, the re proposes organizational development  

intervention plans. Planned interventions are  

intended to improve the benefit and effectiveness 

of the entire organization, the goal is to make the 

organization more efficient and more competitive  

by aligning the organization’s system with its 

people. The specific objectives of the proposed 

interventions are to improve the perception of 

organizational life cycle, organizational culture 

and lecturers’ commitment. Organizational  

development is a long-term approach to improve 

organizational performance and efficiency. In order 

to be successful, the owners should open their 

minds and support it, only by following the mass 

line and listening to all useful opinions can the 

company makes a good decision.
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Abstract

 The objectives of this research were to identify the current state of school management 

practices and to determine school management practices which could improve the well-being of 

Chinese intern teachers in Thailand. The study involved a sample of 60 Thai schools where Chinese 

intern teachers have been interning since 2017. Respondents were Chinese intern teachers and 

school administrators, totaling 166 respondents. Instruments used were varying; a major tool was a 

survey questionnaire. This questionnaire is based on four elements of well-being, namely: culture 

adaptation, standard of living, social life, and language barriers. Collected data were analyzed using 

frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, and content analysis through Google Forms 

and SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). The results show the following: (1) current 

state of school management practices in overall aspects perceived by Chinese intern teachers was 

at a moderate level and were at the highest level when perceived by school administrators. When  

considering each aspect, the perceptions of Chinese intern teachers was at moderate level in almost 

all aspects, except the language barrier which was at low level. Unlike Chinese interns, school adminis-

trators perceived each aspect at the highest level. When comparing perceptions between the Chinese  

interns and the administrators, there were significant differences in perceptions in each aspect and 

with the overall aspects. (2) school management practices which could help improve the well-being of  

Chinese interns consisted of a main policy element and four sub-policies for each well-being element. 

Individual policies had particular procedures according to the nature of the policy. The core policy 

served as the spindle for other policies. Each main idea behind every policy was subjected to the act 

of preparing, publishing, and disseminating of concerned information. Training methods and activities  

were essential tools for all policies and should be provided for both Chinese interns and other school 

staff, including school administrators. These policies and procedures would help to promote team-

work and to unite all involved parties. The results of these management practices would provide  

a better quality of well-being for foreign teachers and eventually benefit other teachers as well. 
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Introduction 

 Chronically the dilemmas of this research 

originates from two gigantic changes presently 

evident in the world’s economic market; the rising 

trend of “Mandarin fever” and the mega-project  

“Belt and Road” across Asia, Europe, and Africa, 

which has caused the number of Chinese language 

learners across the world to reached over 100 

million in numbers (Hu, 2017). Consequently, 

the Chinese language teaching profession has 

become popular and qualified practitioners are in 

high demand. Under the Chinese teacher training  

program, students are required to undertake internship 

abroad for at least four months during their fourth 

year of study. Qualifications designate that “Intern  

teacher” be a regularly enrolled student of an 

approved teacher education institution who has 

taught aboard under the supervision of the staff 

of a recognized institution and in the employ of 

the school in order to acquire practical experience 

in teaching and for which the student receives 

both academic credit from the institution and 

financial compensation from the school (Oregon-

laws.org, 2017).

 These interns are sent to schools abroad 

either through government agencies or govern-

ment-approved private agencies. Both types of 

agency are the coordinator between a university, 

a student, and a school. Interns do not have the 

right to choose a school, besides; if a student 

does not act accordingly by the rules regulated 

by the agency, their deposit money guarantee 

of their stay may be forfeited (China Language 

Resource Academy, 2018). Hence, interns ardently 

commit their efforts to work aboard successfully 

regardless of any difficulties they may face in an 

unfamiliar country. Similar to other South East 

Asian countries, Thailand has recognized the  

importance of learning the Chinese languages 

and at present an ever growing amount of Thai 

schools offer Chinese language courses (Wuttiphan  

& Ting, 2013). Outcome wise, more Chinese 

teachers and Chinese intern teachers are working 

in Thai schools. Though, previous research has 

found that although Chinese teachers worked 

very well and admirably, they have faced many 

difficulties both in teaching and living conditions. 

Essentially, “wellbeing”, and a standard of comfort 

is part of their problems (Bu, 2014, p.200; Liu & 

Wu, 2012, p.10). 

 According to numerous research studies, 

teacher wellbeing is a key to success at school. 

Teacher wellbeing has an impact on student 

achievement or, at the macro level, school  

performance; thus, schools should held accountable  

for teacher wellbeing (Briner & Dewberry, 2007, 

p.45). Currently, it does not appear that the 

management of the wellbeing of the Chinese 

interns in Thai schools is well established.  

Although some research has shown problems 

or difficulties experienced by Chinese teachers 

in Thailand, none of these research has focused 

on school management in this matter. This leads 

to the needs of the present study. This study on 

the past and current state Chinese intern teachers  

and effective school management practices for 

improving the wellbeing of Chinese intern teachers 

can help create a new body of school management  

knowledge. In return, this knowledge can be 

used to better care for the wellbeing of foreign 

(Chinese) teachers so that government agencies 

and other units involved can use the results of 

this study to establish potent practical policies, 

plans, rules and regulations in the future.

Objective 
 1. To identify the current state of school 

management practices for the wellbeing of  
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Chinese intern teacher wellbeing in Thailand.

 2. To determine school management 

practices that can properly help improve the 

wellbeing of Chinese intern teachers in Thailand.

Literature review 

 1. Wellbeing of teachers Since the 1960s, 

there has been a steep increase in scholarly  

discussions of wellbeing, among them; the teacher 

wellbeing was considered one of the top issues. 

Dodge, Daly, Huyton & Sanders (2012, p. 230) 

proposed a definition of wellbeing as the balance 

point between an individual’s resource pool and 

the challenges faced. Engels, Aelterman, Van 

Petegem and Schepens (2004, p. 128) projected 

that wellbeing is a positive emotional state that 

is the result of a harmony between the sum of 

specific context factors on the one hand and the 

personal needs and expectations towards the 

organization on the other hand. Holmes (2005, 

p. 50) stated that wellbeing was a state of being 

comfortable, healthy and happy. In conclusion, 

most definitions reflect a good and satisfactory 

condition of both the physical and emotional 

state of a person. If teachers do not experience 

a healthy sense of wellbeing at work or felt that 

they lacked competence, this might result in 

high stress levels; high stress affects work and is  

associated with wellbeing (Pillay, Goddard & Wilss, 

2005, p. 25). In relation to this literature review, 

Chinese interns can be counted as a part of the 

school staff; they face numerous challenges which 

can effect on their wellbeing negatively. Ergo, 

schools should take notice and explore validated 

remedies for these matters.

 Many researches have investigated common  

aspects or elements of wellbeing that affected 

expat employees, including teachers. Several  

elements in common include; cultural adaptation, 

standard of Living, and language Barriers. According  

to Barends, wellbeing of expats comprised of  

(1) social life (2) feeling lonely (3) relocation 

process (4) career concerns (5) language barriers 

(6) food (7) sorting out healthcare (8) standard 

of living (9) cultural adaptation (10) bureaucracy/

corruption (11) raising children (Barends, 2016). A 

report of the survey on voluntary Chinese teachers 

in Thailand, Liu and Wu (2012, p. 15) mentioned 

about problems which Chinese teachers faced. 

This list contains various aspects of wellbeing 

such as (1) inconvenient travel (2) homesickness 

(3) poor housing conditions (4) monotonous life 

(5) deficient adjustment time/tools. Additional 

factors that affect the wellbeing of voluntary 

Chinese teachers and the struggles that they 

face are; an unfamiliar diet, difficulties in building  

relationships, unaccustomed climate changes 

and class order management. All the above are 

considered as wellbeing problems and can be 

counted as part of teacher wellbeing because 

they affect the physical and mental health of 

teachers conjunctionally stated in the studies of 

many studies. (Bu & Wu, 2014, p. 90; Wu & Guo, 

2007, p. 90). 

 In cessation, the elements of teacher  

wellbeing can be categorized and grouped into 

four main elements; culture adaptation, standard  

of living, social life, and language barriers. 

Therefore, it is essential that Thai schools and 

administrators focus on the management of 

these elements. Improving conditions in order 

to achieve a healthier a more positive sense of 

wellbeing will create a more satisfying experience 

for Chinese interns. 

 2. Management practices

Management practices have been referred to the 

working methods and innovations that managers  

used to improve the effectiveness of work systems. 
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They also have been mentioned as a strategy 

of growing a business which is intended to help 

companies overcome the challenges of fluctuating 

markets and adapt to the ever-evolving needs of 

consumers (Goodrich, 2013). Moreover, Goodrich 

also stated that the formulation of policies 

and procedures has been an important step in  

management practices of an organization.  

Organizations that do not have policies and  

procedures would have more difficulties achieving 

their goals compared to ones that did.

 In this case, policies are equivalent to the 

course of actions because policies dictate the 

company development and set a guideline for 

their staff. The missions dictate the procedures, 

describing outlines, course of action, general 

methods to be proceeded in order to fulfill the 

organizational goals.  In other words, procedures 

complemented policies. Moreover, together  

policies and procedures guided an organization 

and reduced the liability of risks; it promoted 

consistency across the organization (Eva, 2011). 

Another viewpoint on policy is from Surbhi (2015), 

Surbhi stated that policies were general statement 

that set out the limits within which decisions 

were taken by the managers and thus assured 

the consistent performance. 

 Gasior mentioned that every industry had 

its own set of laws, regulations, standards, and 

best management practices. Good policy bonds  

organizations to the best management practices of 

their industry. Furthermore, policies and procedures  

provided a foundation for the organization’s 

operations and management practices. He also 

pointed that policies and procedures helped to 

ensure that internal processes made sense and 

achieved the desired end. Policies and procedures 

should grow and change with the development 

of an organization, adapting to the organization’s 

needs and industry standards. Updating policies 

should be collaborative, and the administrators 

should work with leaders, employees from different  

levels of staff from the organization and  

representatives from groups who may be influenced  

by these policies. Employees should be able to 

easily refer to policies and procedures at any 

time (Gasior, 2018).

 More scholars agree upon this explanation  

of the word “management practices” as mentioned  

above. However, it can be concluded that management  

practices are the key for school operation in  

improving the wellbeing of foreign teachers, including  

the wellbeing of Chinese interns in Thailand.

Conceptual Framework
 To research various methods that will 

improve the wellbeing of Chinese intern teachers  

while they are employed by schools in Thailand.  

To apply past and current studies on the elements  

of wellbeing of foreign/expat teachers and data 

on the core components of school management  

practices in an exploration. Then to and later 

compile this information as a research conceptual  

framework and research the variables. Conclusively,  

concepts of teacher wellbeing were synthe-

sized into four elements (1) culture adaptation  

(2) standard of life (3) social life (4) language  

barriers while the concepts of management 

practices were analyzed and summarized into 

(1) policy and (2) procedure.

Methodology
 In achieving research objectives, the 

quantitative method was employed. In highlight, a 

part of qualitative data inquired was drawn from 

the literature review, the open-ended questions, 

and the interviewing of the experts. The research 

process was divided into 5 steps (1) to study the 
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research conceptual framework (2) to study the 

current state of school management practices 

as perceived by Chinese interns and school  

administrators (3) to compare the perceptions 

between Chinese interns and school administrators  

(4) to identify the concerning school management  

practices by Chinese interns and school admin-

istrators (5) to determine the proper policies 

and procedures to improve school management 

practices.

Population and Sample
 The target population of this study was Thai 

schools that employed Chinese intern teachers  

that have been interning since 2017 till the 

present. There was neither official nor unofficial 

information on the total number of such schools 

from any government or private companies  

involved given publicly. Therefore, the purposive 

selected of the research sample was employed. 

Trial of searching and retrieving the number 

of Chinese interns to the number of the Thai 

schools was done by contacting several Chinese 

government-authorized agencies. Fortunately,  

one of the agencies which happened to be one 

of the leading agencies, agreed to manifest this 

information for the purposes of this study. This 

agency allowed the researcher to analyze a 

document of the general information of their list 

of intern teachers from 2017 until the present. 

From this list 120 intern teachers’ names and 

email addresses were identified and confirmed. 

This information then was used to calculate the 

number of schools involved from the fact that 

this Chinese agency’s policy was to place two 

interns in each school; therefore, the research 

sample has a number 60 Thai schools.

 Research respondents were divided into 

two groups: the Chinese intern teachers and 

the school administrators. The total number of 

respondents were 180 people (N=180) which 

consisted of 120 interns and 60 administrators. 

However, the total number of received response 

was 166 from which 120 came from the interns 

and 46 came from the school administrators.

Research Tools
 A self-made questionnaire, an evaluation 

form, and an interview form were used as research 

tools with the questionnaire as the core instrument  

for this study. Two sets of questionnaires in Google 

Form Survey were constructed within the same 

contents: one for the interns and one for the 

administrators; were sent to the Chinese interns 

using social networking sites. The questionnaire 

was developed using both a Likert rating scale 

ranging from 5 to 1 and open-ended questions. 

The proficiency of the three connoisseurs was 

solicited for the validity of the questionnaire and 

the Index of Consistency (IOC) validity was at 0.908. 

The Cronbach Alpha Coefficient of reliability from 

the try-out group was at 0.974. 

Data Collection
 Apart from the data on the validity of the 

questionnaire which the researcher collected by 

personally handing to and collecting from the 

connoisseurs, the letter of cooperation for data 

collection from the university together with the 

link of the Google Forms Survey, were sent to 

120 Chinese interns through their email addresses. 

The instruction on the Google Form Survey was 

that all the interns were asked to answer their 

set of questionnaires and was also requested to 

forward the email to their school administrators 

and ask them to answer the questionnaire from 

the administrator set. Hence, the data collected 

must originate from two interns and one admin-
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istrator per each school. The researcher had an 

advantage of using Google Forms Survey which 

helped provide an efficient way to create an  

online survey, with responses collected in an online 

spreadsheet. Respondents answered questions  

from any web browser including mobile smartphone  

and tablet browsers. Data on the stage of  

determining proper school practices was collected 

by telephone interview with three experts who 

have had several years of experience as school 

administrators at schools where expat teachers 

worked.

Statistical Analysis
 The data analysis of the questionnaire 

consists of two parts (1) the respondents’ basic 

information was analyzed by using descriptive 

statistics to identify frequency and percentage  

(2) the information on the current state of school 

management practices was analyzed to identify 

means, standard deviation (SD) and p-value. The 

answers from the 5-rating scale, ranged from 4.20-

5.00 = the highest, 3.40-4.19 = the high, 2.60-3.39 

= the moderate, 1.80-2.59 = the low, 1.00-1.79 = 

the lowest level of practices or needs for practices;  

was analyzed by descriptive statistics to find 

means and standard deviation while the answers 

from the open-ended questions were analyzed by 

content analysis. When comparing the differences  

of perceptions between the interns and the 

administrators, the inferential statistics (t-test) 

was employed and a significance level of 0.01 

was used to test the null hypothesis. Therefore, 

Google Forms Survey and SPSS for window were 

employed in this study.

Result
 The current state of school management 

practices on the wellbeing of Chinese intern 

teachers in Thailand is presented into two parts 

as follows: demographic data of respondents,  

current state of school management practices and 

school management practices that can properly 

support the wellbeing of Chinese intern teachers 

in Thailand.

 Demographic Data of Respondents 

 All the Chinese interns have been working 

in Thailand for more than four months and only 

fourteen percent (14%) had more than four months 

of overseas living experience prior to coming to 

work in Thailand. Among the total number of  

interns, there were more female (78.4%) than male 

(21.7%) and more than half of them (66.7%) have 

been doing their internship at secondary school 

level. Most of them (84.2%) reported that they 

had a heavy workload which was the length of 

working from ten hours or more in a week.

 In the case of school administrators, the 

number of school administrator respondents was 

the same between male and female and more than 

half of them (69.6%) worked at secondary schools. 

Most of them (80.4%) were school directors  

while a few (19.6%) were deputy directors. Almost 

all of the administrators, (91.3%) have been working  

in an administrative position for more than one 

year and nearly all of them (93.5%) have had one 

year or more-working experience at schools em-

ploying Chinese interns. None of them have had 

attended either a training or a seminar program  

on foreign teacher wellbeing management. 

 The Current State of School Management  

Practices on the Wellbeing of Chinese Intern 

Teachers in Thailand 

 The results on the current state are  

presented into two parts; one obtained from the 

rating scale questions and the other from the 

open-ended questions. Results from questionnaires  

are shown in Table 1.
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Table 1 

The current state of school management practices on the wellbeing of Chinese intern teachers  

in Thailand as perceived by Chinese interns and Thai school administrators

Thai school management 
practices on the wellbeing of 
Chinese intern teachers  
according to each element 

Chinese interns (N=120) Thai school administrators (N=46)

SD Level Order SD Level Order

1. Cultural adaptation 2.76 0.794 moderate 1 4.42 0.537 highest 3

2. Standard of living 2.67 0.760 moderate 3 4.44 0.550 highest 2

3. Social Life 2.71 0.818 moderate 2 4.31 0.488 highest 4

4. Language Barriers 2.36 0.801 low 4 4.47 0.640 highest 1

Overall 2.63 0.672 moderate 4.41 0.493 highest

 Research findings indicate that the Chinese 

interns perceived the school’s management on 

teacher wellbeing was at an unsatisfactory level,  

especially in the area of Language Barriers management  

which was at the lowest level of satisfaction when 

compared to the rest of the elements. This result 

points out that Chinese intern teachers would like 

Thai schools to improve the wellbeing of Chinese 

teachers whom are studying in their institution 

and under their employment. On the contrary, 

Thai school administrators perceived that teacher 

wellbeing practices were at the satisfactory level; 

overall and each element were at the highest  

degree. This research data established that  

improving the wellbeing of Chinese teachers was 

not a major or urgent concern for administrators. 

The gathered information also emphasizes that 

there was a significant difference between the 

perception of the Chinese intern teachers and the 

Thai school administrators on the current state 

of school management practices concerning the 

wellbeing of Chinese intern teachers. 

 According to the t-test analysis, the p-value  

of each element and overall of the school  

management practices pertaining to the wellbeing  

of Chinese interns was at 0.00. This indicated 

that the two respondent groups did not see 

school management practices at the same level. 

Thus, the null hypothesis was rejected. It could 

be assumed that the Thai school administrators  

perceived the schools had already done enough 

for the wellbeing of Chinese inters while the  

interns perceived that there was still a gap which 

schools can improve upon.

 According to the feedback from the open-

ended questions, respondents did not answer all 

of the questions; respondents did not answer 

all of the questions leading to a limited amount 

of collected data to be analyzed. The received 

answers were mainly from the Chinese interns 

and these results also focused in same direction 

of improvement of wellbeing management in all 

sectors of the elements. For ease of interpretation,  

examples of the interview dialogues were  

presented here:

 The Chinese intern said, “Living in Thailand 

is difficult, often frustrating, ever exhausting, and 

always busy.” Likewise, another Chinese intern 

stated, “Thai language is very difficult and living 

and teaching in Thailand is frustrating without 

knowing how to speak Thai; besides, Thai schools 

do not support us in this matter.” Remarks from 

another Chinese intern claimed, “We have a 

tough time commuting from places to places in 
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Thailand, even between the accommodations 

and schools.” 

 A Thai school director said, “Although 

there is room to improve our school’s hospitality  

in order to help the Chinese interns to have a 

better stay in Thailand, the interns must apply 

themselves with dedication and consciousness 

towards their duties and responsibilities and not 

to have high catering expectations when living 

aboard.” According to another school director, 

“Our school always pays attention to the well-

being of our staff including the wellbeing of our 

Chinese interns. Chinese interns and other staff 

have been treated equally.” Similarly with the 

earlier mentioned, a deputy director commented, 

“Our school staff carry out their duties well. My 

only suggestions are to give more information on 

how to make life easier to adapt to in Thailand 

and to organize more social activities for Chinese 

interns.”

 In conclusion, the answer to the rating 

scale questions and open-ended questions, when 

combined, resulted in the same way. Mostly,  

responses from the open-ended questions provided  

detailed information to expand on the answers 

of the rating scale questions. The research results 

showed that the Chinese interns saw a need to 

improve the management of wellbeing of Chinese 

interns living in Thailand. Whereas, the adminis-

trators saw that schools have done enough to 

accommodate these Chinese interns.

 Proper School Management Practices 

that Can Help Improve the Quality of Wellbeing 

for Chinese Intern Teachers temporary living 

in Thailand

 One main policy and four sub-policies for 

a better quality of wellbeing of these Chinese 

student teachers is establishing proper school 

management practices. The procedures for each 

policy were developed in accordance to the  

contexts of each policy. The main policy functioned  

as the axis for the sub-policies, and it involves the 

process of how to prepare, publish, and disseminate  

the implicated information. Although each policy 

had its own perspectives, training techniques and 

specific designed activities played a big role as 

core procedures (see figure 1). These policies and 

procedures promote teamwork would involve 

everyone in unity. This will improve the quality 

of wellbeing for Chinese teachers, the wellbeing 

of other foreign teachers, as well as positively 

effecting domestic teachers too in the process.
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CULTURAL ADAPTATION
Policies 1) New Comers Wellbeing Orientation
Procedures: 1.1) Set up an orientation about school 
rules and regulations 1.2) Give information about basic 
Thai culture and customs 1.3) Provide opportunities to 
participate in Thai cultural learning experiences outside 
of the school’s institution
Policies 2) Publishing School Regulations in English
Procedures: 2.1) Publish, summarize, and discuss rules 
and regulations 2.2) Arrange discussions in the case of 
misunderstanding before accusations or punishment
Policies 3) Teaching Basic Thai Language Used in 
Daily Life 
Procedures: 3.1) Teach more complex Thai used in daily 
life 3.2) Organize extra Thai language lessons and activities  
useful to navigate daily life

STANDARD OF LIVING
Policies 1) Providing Comfortable and Safe Accom-
modations
Procedures: 1.1) Provide nearby school accommodation 
1.2) Pay attention to accommodation safety issue 1.3) Place 
an urgency on solving any issues with accommodation
Policies 2) Providing a Safe and Free Commute Ar-
rangement
Procedures: 2.1) Give basic information and guidance on 
local transportation 2.2) Provide (free) school transportation  
2.3) Arrange transportation with potential partners
Policies 3) Easy Access to Medical Health Care
Procedures: 3.1) Give basic information and guidance 
on Medical 
Policies 4) Providing Sufficient Nutritious and Tasty 
Meals
Procedures: 4.1) Give basic information and guidance 
on Thai foods 4.2) Provide meals during work breaks 4.3) 
Prepare nutritious and tasty food

SOCIAL LIFE
Policies 1) Strengthening Interactive Relationships 
between (Teacher, Student, Parents, and Local Com-
munity)
Procedures: 1.1) Arrange group activities among teachers,  
students, parents, and local community 1.2) Set up a 
cooperation based working environment 1.3) Promote 
activities that encourage Chinese interns to befriend 
more people
Policies 2) Outside School Activities Enhancement
Procedures: 2.1) Give basic information and guidance 
on where and how to meet new friends 2.2) Introduce 
ways to contact interesting people and places outside 
of schools for free social activities
Policies 3) Creating a Chinese Teacher Network 
Procedures: 3.1) Gather wellbeing related information 
about Chinese teacher staying and working in Thailand 
3.2) Establish a Chinese teacher network

LANGUAGE BARRIERS
Policies 1) Hold Arranged Group Meetings for Language 
Exchange Purposes
Procedures: 1.1) Organize staff groups who have an 
interest in language exchange 1.2) Allocate a staffroom 
for the purposes of socialization (language exchange)
Policies 2) Language Training in Thai and English for 
Working Purposes
Procedures: 2.1) Schedule Thai and English lessons for 
all teachers and staff 2.2) Arrange for a teacher to teach 
Thai and English for working purposes
Policies 3) Anywhere Learning of Thai and English
Procedures: 3.1) Organize language learning activities 
outside of school 3.2) Provide more detailed information 
on Thai and English courses available

Figure 1 Policies and procedures for each wellbeing element from all four elements

 The main policy along with procedures 

was decided from analyzing the comments and 

suggestions of the experts who were interviewed 

to highlight the rest of the policies as shown in 

figure 2
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Cultural Adaptation
  1.New Comers Wellbeing Orientation
  2.Publishing School Regulations in English
  3.Teaching Basic Thai Language Used in Daily Life

Standard of Living
  1.Providing Comfortable and safe accommodations
  2.Providing a Safety and Free Commute Arrangement
  3.Easy Access to Medical Care
  4.Providing Sufficient Nutritious and Tasty Meals

Social Life
  1.Strengthening Interactive Relationships between 
(Teacher, Student, Parents, and Local Community) 
  2.Outside School Activities Enhancement
  3.Creating a Chinese Teacher Network

Language Barriers
  1.Hold Arranged Group Meetings for Language Exchange   
Purposes
  2.Language Training in Thai and English for Working 
Purposes
  3.Anywhere Learning of Thai and English

Main Policy
Publish an implementable 

Wellbeing Manual in English

 Main policy: Publish an implementable 

wellbeing manual in English

 Procedures of the main policy:

 1. Gather information from both Chinese 

interns and school administrators as to be data 

for develop as the main policy.

 2. Develop versions of policy manual in 

Thai and English versions.

 3. Summarize the policies and procedures 

onto a one-page flyer or a poster.

 4. Schedule trainings or seminars to discuss 

the wellbeing manual.

 5. Implement the policies and procedures 

seriously by regularly checking if the management 

practices are still effective.

 6. Place importance on the issue of wellbeing  

of Chinese intern seriously – (provide a hotline, 

provide a mentor or counselor for them).

 7. Carry out the practices related to wellbeing  

management with sincerity

Discussions

 The results of this research revealed 

that perceptions of Chinese interns and school  

administrators on the quality of wellbeing differed 

in all aspects, and the administrators’ perceptions  

were higher in every aspect. This result is supported 

by numerous studies which indicated that when it 

comes to workplace expectations, employers and 

employees often perceive situations differently.  

Executives often find that they perform well 

enough while their counterparts often see the  

opposite (Mullich, 2018). To further discuss this 

issue, the administrators commented that schools 

had performed well to meet these wellbeing needs 

at the highest level in all wellbeing elements 

while Chinese interns; on contrary, believed that 

school’s performance was at a moderate level. This 

leads to the conclusion that Chinese interns see a 

gap in school management of teacher wellbeing  

that should be improved upon. 

 The results of analyzing this gap highlighted 

which elements should be improved upon. These 

Figure 2 Main and sub-policies for Chinese intern wellbeing
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numbers explained the reasoning why Chinese 

interns feel a low sense of confidence for their 

wellbeing which may affect their trust in Thai 

school institutions and the administrators at these 

schools. This problem might even negatively  

affect to their internship situation in Thailand which 

could cause irreconcilable damages for both the 

reputation of Thailand’s educational system and 

to the interns themselves. It is noted that the 

concern of these Chinese interns is congruent to 

the current education environment where the 

wellbeing of teachers is overlooked as a ‘nice 

to have’ rather than as an essential part of the  

educational system (Educational Support Partnership,  

2018). However, it is important to keep in mind 

that the wellbeing of a teacher affects the success 

of the students as well. Therefore, Thai schools 

should place more emphasis on providing a positive  

quality of wellbeing for foreign teachers that are 

studying abroad while under the employment of 

school institutions. Administrators should be made 

aware of the scale of the issues and become more 

involved in the management process rather than 

making optimistic assumptions on this matter.

 Chinese interns are greatly concerned 

on successfully completing of their internship 

in Thailand since it will affect their graduation 

from the course. Research results indicated that 

their wellbeing played a major role on their stay 

which requires them to cope with both expected 

and unexpected problems. All four elements of 

wellbeing were the issues that Chinese interns 

found difficult to traverse. These problems can be 

remedied through school management practices. A 

suggested solution is to have school administrators  

and colleagues act as supervisors or provide 

support, assistance, and encouragement relating 

to these wellbeing issues (Educational Support 

Partnership, 2018). This would help Chinese and 

foreign interns persevere through any unpleasant 

wellbeing situations, reduce stress and general 

dissatisfaction. Likewise, Barends mentioned that 

it is essential to improve the wellbeing of expats 

because a wellbeing status that is below expectation  

leads to dissatisfaction (Barends, 2016).

 Based on the analysis of the demographic 

data, most Chinese interns (86%) had less experiences  

being aboard since only fourteen percent (14%) of 

them indicated that they had more than 4 months 

of overseas living experience before coming to 

Thailand. Under this circumstance, foreigners 

who had little to no overseas experience would 

face more challenges (Lee, 2014). Many Chinese 

interns face wellbeing challenges such as: cultural 

adaptation, standard of living, social life, and  

language barriers. If Thai school institutions remain 

immobilized by not providing foreign implants the 

tools to help them to adjust to the challenges 

of living abroad and improve their wellbeing, 

increasing dissatisfaction and negative feedback 

will be the result. The reputation of the Thai 

educational institution and that of Thailand as a 

country maybe looked upon in a less favorable 

manner by current and future aspirating Chinese 

intern teachers and other foreigners. This is because 

people perception of the country through their 

own experiences and logic; they will then share 

this first impression created by that country with 

friends and family members, this information can 

either be positive or negative, later this information  

will become a label for this destination and be 

its image those (Dhaliwal, 2018). Pre-training or 

seminars on culture adaptation may be a good 

choice that the involved agencies should be 

considered. Providing such seminars for Chinese 

interns before placing them to their internship 

program would help them to adjust better within 

a different culture. This was confirmed by Ward, 
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Bochner and Furnham (2001, p. 415) that giving 

some form of culture training and orientation to 

expats before sending them abroad should be 

an essential part of adjustment. 

 Concerning the issue where Thai school 

administrators responded that they had never  

attended any seminars or had received any training 

on practicing wellbeing management for foreign 

interns, implies that these administrators might lack 

of specific management knowledge in this area. The 

wellbeing of teachers is an extremely important 

area of educational administration. It should be a 

requirement for administrators to have consider-

able training experience on this subject Viseshsiri 

(2009) stated that all Thai school administrators 

should experience some form of management  

training both pre- and in- service in order to 

equip themselves with necessary knowledge.  

As such, related authorities should arrange seminars 

or training so that the administrators can relate 

to how important the wellbeing of teacher is and 

how to manage it effectively.

 While the wellbeing element on Standard 

of living was explored, the issues on transportation  

and accommodation were pointed out as one 

of the top problems Chinese interns faced. The 

findings were in accordance with the study of  

(Barends, 2016) that commuting in a foreign country 

was a secondary concern. Although supporting 

Chinese interns on their commute to work may 

seem difficult, schools should at least provide 

the necessary information or give some advice. 

Apart from transportation problems, housing was 

found to be secondary on a list of concerns by 

Chinese interns. Some schools provide dormitories  

for interns. However, unexpected situations  

encountered in the accommodation are usually 

not be solved quickly enough. This is in line with 

Wu and Guo (2007, p.85) who addressed that  

finding accommodations was an obstacle for 

Chinese interns who worked in Thailand. Hayden 

(2006, p.147) also stated that the provided living 

accommodations may not live up to expected  

standards; nevertheless, it should have tight 

security. The rest of the Standard of living  

sub-elements, for example; access to the  

telephone/internet, living environment, inter-

personal interaction, and etc. were also viewed 

as problems that needed to be addressed. This 

is consistent with the results reported by many 

previous studies (Bu, 2014, p. 199; Wu & Guo, 

2007). Therefore, Thai schools should earnestly 

place more effort in solving these problems.

 When examining the Social Life element,  

Chinese interns proposed the need for more school 

organized-activities to strength the relationship  

between interns and the local community.  

Establishing good relationship between interns 

and the local community. Establishing good 

relationships between foreigners and locals is 

important and should be encouraged because 

lack of friends can cause loneliness and effect 

the wellbeing (Barends, 2016). Moreover, (Ward & 

Rana-Deuba, 2000, p. 300) found that promoting 

a positive relationship between foreigners and 

local people increases the quality of the support  

foreign interns feel from their host country. 

Ergo, school administrators should have a part 

in managing these social factors while enhancing 

the interns’ sense of belonging and acceptance 

while they are in Thailand.

 Language Barrier was found to be the 

worst problem among all wellbeing management 

problems. Not only the Thai language but also 

English was found to be a high level of concern for 

Chinese interns. In accordance with these finding, 

Johnny (2013) stated that if a person moves into 

any country where English was not widely spo-
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ken, that person would have a very hard time  

communicating and adjusting to the local community.  

More research supports this problem, Wu and 

Guo (2007) found that the main problem faced by  

Chinese teachers in Thailand was poor communication  

with Thai people including people within and 

outside the school’s institutions. The inability of 

these Chinese interns to understand the Thai or 

English language is a major cause of misunder-

standings. This present study found that some of 

the interns mentioned that they have not learnt 

Thai before coming to Thailand; yet, they hope to 

receive Thai language training from their employing  

schools. On the other hands, according to the 

answers from the open-ended questions, some 

Thai administrators stated that the purpose of 

Chinese interns coming to Thailand was to teach 

Chinese and not to study the Thai language. They 

also added that if the interns wanted to learn 

Thai they should find a way to do so on their 

own. This opinion may be too strong because 

understanding the local language is a good tool 

for teaching any language, especially in a country  

where English is not widely spoken. This fact 

matches a previous study by (Hayden, 2006) who 

found that understanding local language can help 

a foreign teacher to perform his/her job better. 

This also aligns with what Barends mentioned 

as one of the major problems’ expat faced, the 

language barrier. He recommends that expats 

should learn how to communicate in the local 

language (Barends, 2016). 

 From the viewpoint of Chinese interns, the 

wellbeing of teachers should be improved; better 

policies and procedures need to be formulated and 

executed. Through this research one main policy 

and four sub-policies are proposed in the hopes 

that they would help provide a better quality of 

wellbeing for Chinese interns living in Thailand. 

Numerous studies support this theory; formulating  

a wellbeing policy and committing to suitable 

institutional management practice procedures will 

lead to the improvement of teacher wellbeing (Eva, 

2011; Gasior, 2018; Surbhi, 2015). These studies 

suggested that policies and procedures help to 

ensure that internal processes make sense and 

achieve the desired end. The policy that emerges 

from the preparation of those involved is often a 

policy that has been successful (Eva, 2011; Gasior, 

2018). In relation, the main policy proposed for 

the wellbeing manual and the dissemination of 

these manuals is a justifiable path, its educational 

contents should be an amalgamation of vision 

from teachers, administrators and related parties. 

An agreement on the importance of wellbeing 

concerning foreign teachers should be made into 

a protocol, implemented and endorsed seriously. 

Recommendations

 1. Recommendations for Implementation

 1.1 Not only is empathy and encouragement  

is needed, strict implementation will create a 

positive change. The involvement of adminis-

trators is not the only solution to solving the 

problems of low standards of teacher wellbeing, 

many remedial methods need to be supported by 

school budgeting and management organization.  

Therefore, the Thai Ministry of Education should 

consider investing a specific budget for this matter.  

In addition, other resources such as school buses 

and school practices and management training 

on how to deal with the wellbeing of foreign 

teachers is also in needed.

 1.2 Thai school administrators can help 

improve the experience of wellbeing for Chinese  

interns in many ways, it mainly depends on 

how concern they are or what their personal 

perceptions they have on this issue. The first 
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step recommended by this research is to inform 

school administrators that the wellbeing of foreign 

teachers is an important issue that requires their 

immediate attention. Meetings to discuss the 

concerns of this issue should be held regularly or 

integrate it as a part of their routine work. These 

statistics on the wellbeing of Chinese teachers 

studying and working in Thailand can be used 

to form suitable and applicable policies and  

procedures for any educational institution  

employing foreign teaching staff. After tailoring 

these policies and procedures, administrators 

should commence their implementation in an 

effective strategy.

 1.3 It was found that Chinese interns 

faced many wellbeing problems in Thailand and 

perhaps in other countries as well. Suggestions 

of course improvement are then received by the 

China International Education Department and the 

Chinese Educational Institution, which is directly 

involved with this matter in preparing Chinese 

students prior to their internship abroad. The 

information and the recommendations on staying  

and working abroad should be disseminated 

and relayed to candidates either by first person 

contact, arranged seminars, training sessions, or 

partnered websites and blogs.

 2. Recommendations for Future Research

 XX2.1 This study encompasses and focuses 

on mainly four elements of teacher wellbeing, a 

research recommendation for future reference is 

to extend the boundary of elements concerning  

the wellbeing of foreign and local teachers. 

Other coinciding elements to are namely physi-

cal safety, financial management, and etc. Future  

researchers have the option of furthering the 

exploration of both the wellbeing problems 

and school management practices. This can be 

done by researching more on how to improve 

the wellbeing of foreign and Chinese intern living 

in Thailand. More research especially ones with 

different methods can be conducted based on 

from different perspectives to improve the overall 

wellbeing of Chinese interns in Thailand.

 XX2.2 Future research on comparing the 

differences on how foreign teachers and Thai 

administrators perceive wellbeing in detail is 

required, as it was reinforced by the statistical 

results of this present study that they had differ-

ent perceptions. It is also recommended that the 

in-depth studies should be further explored on 

the reasons for the existence of these differences 

and seek a way to establish mutual understanding
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Abstract

 The main purpose of this research was to study and analyze the public secondary school 

administration on supporting Teaching Chinese as a Second Language (TCSL) programs in Thailand 

and to obtain the suitable strategy to improve the quality of TCSL program. The study was conducted 

by using a mixed method design including quantitative and qualitative research, statistical analysis, 

questionnaires and interviews which were the main methods to collect data. The TCSL program’s 

present condition questionnaire were used by Chinese language teachers, while interviews were 

used by school administrators. The findings of the study were (1) there was a lack of consciousness  

of the significance of TCSL program for school administrators. (2) there existed many defects 

and insufficiencies with school administration including leadership, Chinese language teachers’  

administration, financial administration, and curriculum administration (3) there were urgent 

needs to improve the performance of the TCSL programs in terms of the school administration.  

 

Keywords: public secondary school administration, support teaching Chinese as a second language 

program, Thailand public secondary school education  

Public Secondary School Administration on Supporting 
Teaching Chinese as a Second language (TCSL) Program in Thailand

Ruyi Ouyang and Pragob Kunarak 
Master of Education Program, Eastern Asia University

Received: June 12, 2018

Revised: August 28, 2018

Accepted: July 18, 2018



152 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

Introduction 

 Thailand has a close relationship with China 

in history because of the close geographic location.  

At first, Informal Chinese language education 

has been slowly emerged from the beginning of 

Chinese migrated to Thailand. However, Chinese 

education at that time was not yet formalized due 

to the lack of official recognition and systematic 

education (Xinsheng, 2005). 

 Then, Chinese language education has 

been receiving more and more attention with 

the increase in the number of immigrants living 

in southern China, the improvement of their 

standard of living and social status, and the 

continuous improvement of Thailand economy 

and the more open and civilized society. It was  

worth noting that Chinese descent was the 

main group of Chinese language education, 

just few local Thais; Family education was the 

main method, the traditional abacus calculation 

skills and daily Chinese communication were 

the main contents. Hence, the general level 

of Chinese language education was relatively 

lower than today because of the limited scope 

and backward teaching methods (Liwei, 2014).  

Objective 

 The researcher comes up with five objectives  

under the current situation and research questions 

of school administration on supporting the TCSL 

program in public secondary school of Thailand, 

these will be achieved by the practical and  

scientific research with the methods of quantitative 

and qualitative research. These five objectives 

provide the research direction, definite research 

focus, and help arrange and assess the work of 

each stage on the research process.

 1. To identify the current situation of the 

TCSL program.

 2. To investigate the main problems on 

the school administration of the TCSL program.

 3. To find out and analyze factors of  

effecting the quality of the TCSL program in the 

terms of school administration.

 4. To determine efficient administrative 

methods to develop the TCSL program.

 5. To acquire suggestions in evaluating 

the effectiveness of school administration on the 

TCSL program.

 

Literature review 

 This part presents the review of related 

researches on the area of public secondary school 

administration, supporting Teaching Chinese as a 

Second Language (TCSL) program, and Thailand 

public secondary schooling.

 Through the whole literature review, 

the researchers obtain a great number of the 

information about the public secondary school 

administration, the supporting situation of the 

TCSL program and the public secondary schooling  

in Thailand. This is a special way to know the 

huger research background on the previous studies,  

evidences and experiences, it is providing a 

general research thought and helping clear the 

research purpose. Hence, research literature is 

an important part of the process of study, and 

most details are shown below
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Conceptual Framework
 On this research, it is obvious to know 

that the influence of the changing international 

relationship, economic and cultural requirements, 

technology developing, politics and policy between  

China and Thailand on the TCSL program under 

the external environment. And, it is not hard to see 

the school administration’ huge and direct effect 

on the program within the internal environment  

of school organization. 

 Specifically, leadership, Chinese language 

teachers administration, financial administration and 

curriculum administration of school administration  

are the main and straight factors to the whole 

output which mainly point at students’ Chinese 

language ability, program’s image and popularity, 

Chinese language teachers job satisfaction and the 

efficiency of financial and curriculum administration,  

so that formed this conceptual framework to 

know clear about this research. Hence, identify 

the current situation, clear up the problems and 

find out the effective administrative methods are 

the important cores of this research. 

Changing International
Relationship Between
China and Thailand

Technology
Developing

Economic and
Cultural Requirements

Politics and Polpcy

Leardership

Chiness Language 
Administration

Performance of the 
TCSL Program

Students’ Chinese 
Language Ability

TCSL Program’ Image 
and Popularity

Chiness Language Talents 
Job Satisfation

Efficiency of Financial 
and Curriculim 

Administration on TCST 
Program

Financail Administration

School Administration

Curriculum Administration

Literature 
Review 
of the 

Research

Public Secondary 
school Administration

1.Leadership in Public Secondary Administration
2.Human Resource Administration
3.Financial Administration
4.Curriculum Administration

1.Chinese Language Teachers
2.Finances of the TCSL program
3.Curriculum Implementation
4.Chinese Policies and Actions for the TCAL program
5.Thailand’s Policies and for the TCSL program

1.Further Knowing the general 
research background and basis.
2.Finding out the Research  
Vacancy or Insufficlent.
3.Raveling out the Research 
Thinking and confirming the 
Research Center.
4.Providing Strong Evidences and 
Supports for the Research.
5.Obtaining the efficient informa-
tion beyond time and Space and 
Improving the research efficiency.

1.EducationalSystem
2.Contents of Educational Administration
3.Brief introduction of Educational Finance
4.Contents of Educational Curriculum in Administration
5.Overview of Educational Policies

Supporting the 
TCSL program

Public Secondary 
schooling in thailand
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Methodology

 It is a general summary of the research 

method of purposefully and systematically  

collecting materials on the actual or historical 

status of the research object. A survey method 

is a basic research method commonly used 

in scientific research. It uses a mixed research 

method, covering both quantitative and qualitative  

researches, while research questions number 1 

and 3 are quantitative research and questions 

number 2, 4, 5 are qualitative research.

Population and Sample

 The target population use are those public 

secondary school administrators (including head-

master, director of human resource, curriculum  

and financial) and the Chinese language teachers 

from four selected schools, which are 20+25 school 

administrators and Chinese language teachers 

correspondingly. The researcher is to take the 

20+25 population units as a sample of the study. 

Research Tools

 In order to achieve the research objectives 

and solve the research problems, the researcher 

adopts two research instruments to help implement  

the studies, one is a set of questionnaires for the 

selected Chinese language teachers, and another 

one is a structured interview form for the school 

administrators. 

Data Collection

 After receiving the questionnaires from 

Chinese language teachers which are distributed 

during April to May 2018, the researcher edits 

the questionnaires, then, reorganize and clear up 

the interview records form the selected school 

administrators, grab the useful and effective 

information according to the studied variables. 

Lastly, record and keep the noteworthy details and 

special conditions on the process of observation  

and experiencing on the TCSL program, which 

would to be the vital evidences of this research. 

Statistical Analysis

 The process of research planning and 

implement, which provide the research data and 

details from school administrators and Chinese 

language teachers by the interviews and the 

questionnaires, aiming to study the support of 

school administration to the program of teaching 

Chinese as a second language in public secondary 

school of Thailand. This research chooses four 

public secondary schools to be the particular 

data resources after further knowing the general 

information of the TCSL program in Thailand; 

adopts the questionnaire, the interview to put it 

into action; applies quantitative and qualitative 

method to analyze and process the data collected.  

 According to the five research questions, 

the research questions number 1 (What is the 

current situation on the school administration of 

the TCSL program?) and 3 (What situation on the 

school administration affect the performance of 

the TCSL program?) are presented and analyzed 

by frequency and percentage, the research ques-

tions number 2 (What are the main problems on 

the school administration of the performance of 

the TCSL program?), 4 (What are the effective 

methods to improve school administration and 

supporting of the TCSL program?) and 5 (What 

are the appropriate methods to evaluate the ef-

fectiveness of the school administration and the 

TCSL program?) are presented in descriptive type 

and analyzed by content analysis technique.
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Result

 After a long-term and meticulous  

observation, research, and analysis, the researcher 

obtains the conclusions as follows: on the one 

hand, the public secondary school administration 

plays a virtual role on the performance of the 

TCSL program, especially leadership. On the other 

hand, the most susceptible part is the students’ 

Chinese ability of the whole performance of the 

program by the effect of school administration.

 In addition, it is not suitable to ignore the  

exist of the Chinese language teachers administration,  

Chinese language curriculum administration and 

financial administration which also have a positive  

few influence to the results of supporting the 

development of the TCSL program.

Discussions

 As for the leadership of the public secondary  

school administration, most respondents’ opinions 

are, firstly, on the personal quality which is the 

starting point and cornerstone of whole leadership. 

Secondly, they think that decision-making runs 

through the entire process of the construction 

of a quality school. Thirdly, strong action force 

is indispensable for the leadership (Pont, Nusche 

& Moorman, 2008).

 As for the Chinese language teachers 

administration, it discusses that, its main purpose 

is to achieve the efficiency to develop teachers’ 

work ability, and professionalism with the core 

of teachers’ autonomy, initiative and creativity. 

The salary of Chinese language teachers are the 

most focus of all the aspects, it is not only a  

material affirmation for the hard work, but also the 

acknowledgement on ability. And the increase of 

investment in teacher capacity training is a new and 

significant item for the sustainable development  

for the TCSL program (OECD/UNESCO, 2016). 

 As for improving financial administration, it 

is needed to implement a series important mea-

surements, they are: building a comprehensive  

system to administrate the democracy annual bud-

gets, public financial information, omni-direction  

supervision of expenditures. It is more focused 

on ensuring all types of public Chinese language 

education funds for the program at all levels, 

granting for student scholarships, building a 

professional Chinese language teachers team 

including the remuneration, benefits, insurance, 

and expense reimbursement, and the strive for 

balanced annual growth for the sustainable  

development of Chinese language teaching program.  

(Lanfang, 2011). 

 As for the curriculum administration, the 

three main principles that obtain the most supports  

in the development of the Chinese language  

syllabus for public secondary schools in Thailand: 

to meet the national education requirements, that 

means conducting a student-centered education 

philosophy that focuses on the students Chinese 

language skills training and cultural communication, 

to draw international curricular outline formulation 

results in line with international standards, and 

to make the output of the program be targeted 

and practical.

Recommendation

 As to the research findings and discussion, 

it would be more beneficial to, firstly, improve the 

level of school administrators’ leadership on the 

personality and action. secondly, pay attention 

to the Chinese language teachers administration 

on the program including the professional training  

and compensation arrangements, thirdly, take 

the financial and curriculum administration into 

account on the TCSL program’ developing.
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็น

ตัวแทนประกันวินาศภัย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในองค์กร และการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกัน

วินาศภัย และ (3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัย ท้ัง 4 ช่องทางในจังหวัดอุบลราชธานี.จ�านวน 120 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง (t - Test).สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(F–Test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน.(Correlation.Analysis) และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

(Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด  

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน รายได้ 10,001 - 20,000 บาท และมีประสบการณ์ใน

การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  

ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยภายในองค์กรทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยภายในองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย อย่างมีระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติระดับ 0.05 ส่วนด้านอัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยภายในองค์กร, การตัดสินใจ, ประกันวินาศภัย

กำรตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย: กรณีศึกษำ บริษัทประกันวินำศภัย

แห่งหนึ่ง ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี

Decision Making Process for Casualty Insurance Agents: A Case Study of a Casualty 

Insurance Company in Mueang District, Ubon Ratchathani Province

ชญาชล มาลาหอม และธรรมวิมล สุขเสริม

Chayachol Malahom and Thumwimon Sukserm
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University

Received: June 19, 2018

Revised: July 16, 2019

Accepted: July 19, 2019



158 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

บทน�ำ

ปัจจุบันการแข่งขันธุรกิจประกันวินาศภัย (Non - 

Life.Insurance) ในประเทศไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

มีบริษัทประกันวินาศภัยกว่า 63 บริษัท (ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.), 2559) ที่เปิดสาขาในประเทศไทย ทั้งบริษัทที่เป็น

ของคนไทย และบริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ แต่ละบริษัท

ก�าหนดนโยบายกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง

ทางการตลาดให้มากที่สุด   เพื่อรักษาอัตราการท�าก�าไร

อย่างต่อเน่ือง รักษาอัตราการเติบโตทุกช่องทางการจัด

จ�าหน่าย โดยทุกบริษัทเน้นการแข่งขันเรื่องการส่งเสริม

การขาย การบริการหลังการขาย แต่ละบริษัท มีจุดแข็ง

และจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป บางบริษัทเน้นแข่งขันการ

เติบโตด้านประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) บาง

บริษัทเน้นแข่งขันการเติบโตด้านการประกันอัคคีภัย  

Abstract

The study aimed (1) to compare personal factors affecting decision-making for casualty insurance  

agents (2) to study the relationship between internal factors and decision-making for casualty insurance  

agents, and 3) to study internal factors affecting decision-making for casualty insurance agents.  

The sample consisted of 120 casualty insurance agents from 4 groups in Ubon Ratchathani province 

such as (1) 20 casualty insurance agent managers (2) 40 car dealers (3) 50 managers of smog emission 

check stations, and (4) 10 local financial brokers. A questionnaire was the instrument for collecting 

data. The statistics were percentage, mean, standard deviation, independence two sample t-test, 

the Analysis of Variance (ANOVA) - F-test, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and 

Multiple Regression Analysis. The results reveal that most of the participants are female, between 

31-40 years old, single, hold a bachelor’s degree or higher, are career employees, and have an  

average monthly income of between 10,001 and 20,000 Thai Baht. They also have work experience 

as a non-life insurance representative. The results of hypothesis test shows that personal factors 

do not affect decision-making for casualty insurance agents in the same way. All internal factors 

are significantly related to decision-making of being casualty insurance agents at the statistical level  

of 0.01. Moreover, internal factors such as product, brand value, sales promotion and team reliability  

significantly affect decision-making of casualty insurance agents at the statistical level of 0.05,  

but casualty insurance prices do not affect decision-making for casualty insurance agents.

Keywords: internal factors, decision, insurance

(Fire Insurance) บางบรษิทัเน้นแข่งขนัการเตบิโตด้านการ

ประกนัภยัทางทะเล  (Marine Insurance) และการประกนั

ภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous/Casualty Insurance)  

 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง เป็นธุรกิจหนึ่ง

ในห้าสายงานธุรกิจของบริษัทกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น  

หรือ กลุ่ม ทีซีซีกรุ๊ป ของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี จุดเปลี่ยน

ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง เกิดขึ้นในปี 2557  

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ตั้งปณิธานไว้ว่า บริษัทประกัน

วินาศภัยแห่งหนึ่ง จะต้องเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ม ี

ผลงานเบ้ียประกันเป็นอันดับสามของประเทศไทยใน 

ปี 2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างผู้บริหาร ปรับกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และ

กลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ โดยเน้นการแข่งขันทุกรูปแบบ 

เน้นการแข่งขันทุกช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีการทุ่มทุน
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อย่างมหาศาล เพือ่ปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์ขององค์กร มกีาร

ลงทนุหลายร้อยล้านบาทเพือ่ปรบัเปลีย่นระบบคอมพวิเตอร์

ด้านรับประกันที่ทันสมัย เพ่ือความรวดเร็วในการบริการ

หลังการขาย ทั้งด้านรับประกัน และด้านสินไหม และเพื่อ

รองรับขายผ่านทางโซเชียล 

ในปี 2559 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง เติบโต

ก้าวกระโดด จากบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่ผีลงานอนัดบั 12  

ของประเทศในปีพ.ศ.2557 (ส�านักงานอัตราเบี้ยประกัน

วินาศภัย, 2559) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผลงาน

อันดับ 6 ของประเทศในปี 2559 (ส�านักงานอัตราเบ้ีย

ประกันวินาศภัย, 2559) ซึ่งผลกระทบจากการเติบโตแบบ

ก้าวกระโดดท�าให้ บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ประสบ

ปัญหาด้านการบริการหลังการขาย ทั้งด้านรับประกัน และ 

ด้านสินไหม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวแทนนายหน้า 

บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งโดยตรง

ธุรกิจประกันวินาศภัยใน จังหวัดอุบลราชธานี  

มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง  

สาขาอุบลราชธานี เปิดด�าเนินการเมื่อปี 2539 ในปี 2557 

ถงึปี 2559 พบว่า มลูค่าเบีย้ประกนัทีไ่ด้เพิม่ขึน้ก้าวกระโดด  

ส ่งผลกระทบด้านบริการหลังการขายเช่นกันกับทาง

ส�านักงานใหญ่ ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบ 

โดยตรงจากการบริการด้านรับประกัน และด้านสินไหม 

ที่ล่าช้า ท�าให้อู่คู่สัญญา ศูนย์ซ่อมผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ 

รวมทั้งลูกค้าขาดความเชื่อมั่น แต่ตัวแทนประกันวินาศภัย

รายเก่ายังคงให้การสนับสนุน บริษัทประกันวินาศภัยแห่ง

หน่ึง สาขาอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง และตัวแทนประกัน

วินาศภัยรายใหม่ยังคงให้การให้ความเชื่อมั่น ติดต่อขอเป็น

ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นจ�านวนมาก

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ี

จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทน บริษัท

ประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง สาขาอุบลราชธานี ของตัวแทน

นายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อศึกษาศักยภาพของตัวแทน

ประกันวินาศภัยในพื้นที่ กระบวนการท�างานของตัวแทน

ประกันวินาศภัย ที่สามารถรักษาลูกค้าเดิมของ บริษัท

ประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งไว้ได้ และสามารถขยายตลาด

ไปยังลูกค้ารายใหม่ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งใน

สภาวะทีท่างบรษัิทประกนัวนิาศภยัแห่งหนึง่ ประสบปัญหา

บริการหลังการขาย เพ่ือหาโอกาสและความเป็นไปได้ใน

การขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

เพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความ

ไว้วางใจจากตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นอันดับหนึ่งของ

จังหวัด อุบลราชธานี ในอนาคต และเพื่อการเติบโตต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบคุคล ทีส่่งผล 

ต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายในองค์กร 

และการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายในองค์กร  

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 ความหมายของการตัดสินใจ (Decision Making)  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) หมายถึง กระบวนการในการ

เลือกท่ีจะกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ 

ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะต้องตดัสนิใจในทางเลอืกต่าง ๆ  ของสนิค้า 

และบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการ

ตามข้อมูล และข้อจ�ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึง

เป็นกระบวนการที่ส�าคัญ และอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค

 แนวคิดของการตัดสินใจ บุษกร ค�าคง (2542)  

ได้กลา่วไว้ว่า การตดัสินใจนั้นต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่อง

ท่ีก�าลังพิจารณาโดยใช้ความรู้พื้นฐานท่ีมีอยู่ท้ังหมดและใช้

ข้อสรุปท่ีเป็นท่ียอมรับน�ามาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิง

เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่จะน�าไปสู่การตัดสินใจ 

แนวคิดของการตัดสินใจจากการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยสรุป

แนวคิดของการตัดสินใจได้ว่า เป็นการใช้ความรู้พื้นฐานที่มี

อยู่บนพื้นฐานความต้องการในเรื่องที่ต้องการที่ต้องตัดสิน

ใจมาผนวกรวมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีไดรับการค้นคว้าเพิ่ม

เติมจนเกิดความเชื่อมั่นและน�าไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจ 

 ทฤษฎีการตัดสินใจ Kotter ( 2003) ได้อธิบาย

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

ข้ันตอนแรกคือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 

(Problem recognition) ข้ันตอนท่ีสอง คือการหาข้อมูล 

(Information search) ข้ันตอนท่ีสาม คือการประเมิน

ทางเลือก (Evaluation of alternatives) ข้ันตอนที่สี่ คือ

การตัดสินใจซ้ือ (Purchase.decision).และข้ันตอนที่ห้า  

คือพฤติกรรมหลังการซ้ือ (Postpurchase behavior) 
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 กระบวนการตัดสินใจ มีความส�าคัญกับงานวิจัยนี้ 

เป็นอย่างยิง่เพราะจะท�าให้ผูว้จัิยสามารถศึกษาแนวความคดิ  

ความต้องการ ส่ิงกระตุ้น หรือสิ่งเร้า การรับข้อมูลข่าวสาร  

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของตัวแทนประกันวินาศภัยว่ามีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทน บริษัทประกันวินาศภัยแห่ง

หนึ่ง สาขาอุบลราชธานี มากน้อยเพียงใด และสามารถ

น�ามาใช้ในการพัฒนาและการขยายตลาดในพื้นที่ จังหวัด 

อุบลราชธานี ได้ในอนาคต ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ท�าการวิจัย

ได้ศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ 

การตระหนัก การรับรู้ ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถ

รับรู้ในตราสินค้า ความมั่นคงขององค์กร รับรู ้ในด้าน

ผลิตภัณฑ์ และการบริการของทีมงานสาขาอุบลราชธานี  

ทีจ่ะดแูลการบรกิารหลงัการขายให้ตัวแทน การเปรยีบเทียบ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ และการบริการได้จากข่าวสาร หรือการบอก

ต่อ น�าไปสู่การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง สาขาอุบลราชธานี กระบวนการ

ตัดสินใจดังกล่าวนี้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการตัดสิน

ใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ Kotter (2003) ได้ให้แนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ (Service 

Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ที่ให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภค

ทัว่ไป จ�าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  

7 อย่าง หรือ 7P’s ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด ซ่ึง

ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ด้านราคา  

(Price) (3) ด ้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place)  

(4) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotions) (5) ด้านบุคคล 

(People) หรือพนักงาน (Employee) (6) ด้านกายภาพ

และการน�าเสนอ (Physical Evidence/Environment 

and Presentation) (7) ด้านกระบวนการ (Process)  

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู ้วิจัยสามารถน�าประสมการ

ตลาด 7 อย่าง หรือ Marketing Mix 7P’s สามารถน�ามา

ใช้ในการศึกษาได้ครบทั้ง 7 ข้อ 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า  

นยิามตราสนิค้า (Brand) ตราสนิค้า หมายถงึ ชือ่ เคร่ืองหมาย  

สัญลักษณ์ โลโก้ สีของตราสัญลักษณ์ สีของผลิตภัณฑ์ 

หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ที่เป็นการระบุถึงตัวสินค้า

หรือบริการของผู ้ขาย หรือกลุ ่มผู ้ขาย เพื่อท�าให้สินค้า

นั้น ๆ แตกต่างจากคู่แข่ง Marconi (1993, p. 33) ได้ให้

ความหมายของคุณค่าตราสินค้าไว้ว่า คุณค่าตราสินค้า 

หมายถึงการรับรู้ถึงคุณค่าในตราสินค้า เช่น ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Koller, 2003, p. 43) ได้ให้ความหมาย

ของคุณค่าตราสินค้าไว้ว่าเป็นกลุ่มของความสัมพันธ์และ

พฤตกิรรมเกีย่วกบัตราสนิค้าของลกูค้า ช่องทางการจ�าหน่าย 

และบริษัท เจ้าของ ซึ่งท�าให้ตราสินค้านั้น ๆ  สามารถสร้าง

ยอดขายและผลก�าไรได้สูง ท�าให้ตราสินค้ามีความมั่นคง 

และแข็งแกร่ง แตกต่างและมีความได้เปรียบคู ่แข่งขัน 

ในตลาด Auken (2002, p. 17) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

คุณค่าตราสินค้า หมายถึง คุณค่าทางธุรกิจ และความคาด

หวังในคุณภาพของสินค้าและบริการต่าง ๆ  ท่ีผู้บริโภคมีต่อ

องค์กร รวมถึงประสบการณ์จากการสื่อสารและการรับรู้ท่ี

ผ่านมาจากตราสินค้านั้น ๆ 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า เสรี วงษ์มณฑา 

(2542), น. 41 ได้อธิบายถึงลักษณะของตราสินค้า (Brand) 

ว่าควรจะต้องมีแนวคิดดังนี้ (1) บุคลิกท่ียั่งยืน (Durable 

Personality) ประกอบด้วย การรวมกันทางด้านคุณค่า

ทางกายภาพ (Physical.Value) และคุณค่าด้านการ

ใช้สอย (Functional Value) ตลอดจนคุณค่าด้านจิตวิทยา 

(Psychological Value) (2) การตัดสินใจท่ีซ้ือสินค้าเกิด

ขึน้เพราะผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึทีถ่กูต้องและมคีวามพงึพอใจ

ต่อตราสินค้า (3) ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่สร้างได้ในโรงงาน  

แต่คุณค่าของตราสินค้าเกิดจากการรับรู ้ภาพลักษณ์  

(Perceptual Image) ของผู้บริโภค และ (4) คู่แข่งขัน

สามารถเลียนแบบคุณลักษณะของสินค้าได้ แต่คุณค่า

ของตราสินค้าคู่แข่ง ไม่สามารถเลียนแบบได้ เพราะเป็น

เอกลักษณ์ท่ีอยู ่ในใจผู้บริโภค ซ่ึงนั่นหมายความว่าการ 

ท่ีผู้บริโภค ซ้ือสินค้าใดสินค้าหนึ่งนั้นเป็นเพราะตราสินค้า 

ที่แตกต่างกัน ดังนั้นตราสินค้าที่ประสบความส�าเร็จ  

จงึเป็นตราสนิค้าทีแ่ตกต่างในใจผูบ้รโิภค ด้านคณุค่าตราสนิ

ค้า มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย

ตระหนักว่าในวงการประกันวินาศภัยนั้น ตราสินค้าความ

น่าเชือ่ถอืขององค์กร ความแขง็แกร่งของตราสนิค้าจะสร้าง

ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมั่นของตัวแทนในพื้นท่ี จังหวัด

อุบลราชธานี ได้เป็นอย่างดี เป็นกลไกส�าคัญที่จะน�าไปสู่

การตดัสนิใจเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยั ของบรษิทัประกนั

วินาศภัยแห่งหนึ่ง สาขาอุบลราชธานี 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 161

 ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) คือ  

การเชื่อมโยงความแข็งแกร่งขององค์กร ความชื่นชอบ 

ความเชื่อมั่น และความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ที่สัมพันธ์

กับตราสินค้านั้น ๆ ให้อยู ่ในความทรงจ�าของผู ้บริโภค 

นอกจากน้ีความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า (Brand Association)  

อาจถกูสร้างขึน้ได้อกีหลายวธิด้ีวยกนั เช่น จากประสบการณ์

ตรงของผู้บริโภคเอง หรือจากการรับข้อมูลข่าวสารของ

ตราสินค้าที่ถูกสื่อสารจากภายในองค์กร หรือหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง จากการพูดปากต่อปาก (word of mouth)  

และการอ้างอิงจากตัวของ   ตราสินค้าเอง เช่น ช่ือสินค้า 

หรือโลโก้ รวมทั้งจากการก�าหนดตัวตนของตราสินค้านั้น ๆ   

จากช่องทางการจัดจ�าหน่าย หรือบุคคล สถานท่ี และ

กิจกรรมบางอย่างโดยเฉพาะ ซึ่งภาพลักษณ์ของตราสินค้า

จะสมบูรณ์ได้ด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ (1) ความแข็งแกร่งท่ี

สัมพันธ์กับตราสินค้า (Strength of Brand Associations) 

(2) ความชื่นชอบที่สัมพันธ์กับตราสินค้า (Favorability 

of Brand Associations) และ (3) เอกลักษณ์ท่ีสัมพันธ์

กับตราสินค้า (Uniqueness of Brand Associations)  

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ผู้ท�าการวิจัยถือว่า

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญมากในการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัยของตัวแทนนายหน้า เพราะความน่าเชื่อ

ถือของทีมงาน ความแข็งแกร่งขององค์กร เป็นสิ่งท่ีตัวแทน

ค�านึงถึงเป็นอันดับแรก ความแตกต่างและความโดดเด่น

ของภาพลักษณ์องค์กรท่ีชัดเจน ส่งผลต่อการตัดสินใจของ

ตัวแทนเช่นกัน ซ่ึงภาพลักษณ์การเป็นธุรกิจหนึ่งในห้าสาย

งานในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป ของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ตัวแทน

สามารถมองเห็นช่องทางการขยายธุรกิจผ่านสายงานอื่น ๆ   

ในเครอื ทซีซี ีกรุป๊ได้อกี ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ท�าให้ตวัแทน

เกิดการตระหนัก รับรู้ และน�าไปสู่การตัดสินใจเลือกเป็น

ตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง 

สาขาอุบลราชธานี 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ในการศึกษาค้นคว้า เรื่องการตัดสินใจเลือก

เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัทประกัน

วินาศภัยแห่งหนึ่ง สาขาอุบลราชธานี อ�าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี มีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังภาพ

ประกอบท่ี 1

ปัจจัยส่วนบุคคล  

 - เพศ

 - อายุ

 - สถานภาพ

 - ระดับการศึกษาสูงสุด

 - อาชีพ

 - รายได้

 - ประสบการณ์การเป็นตัวแทน

ปัจจัยหลักภำยในองค์กร

 - ด้านผลิตภัณฑ์

 - ด้านคุณค่าตราสินค้า

 - ด้านราคา / อตัราค่าเบีย้ประกนัฯ

 - ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 - ความน่าเชื่อถือของทีมงาน

กำรตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทน

 - การตระหนัก การรับรู้

 - การค้นหา

 - การเปรียบเทียบ

 - การตัดสินใจ

 - พฤติกรรมหลังการเป็นตัวแทน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



162 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

สมมติฐำนของกำรวิจัย
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

 2. ปัจจัยภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

 3. ปัจจัยภายในองค์กร ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่องการตัดสินใจ

เลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัย

แห่งหน่ึง ในอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวิธีการ

ด�าเนินการวิจัย ดังนี้ (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวิจัย (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (3) การสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล (5) สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ตวัแทนนายหน้าประกนัวนิาศภยัทัง้ 4 ช่องทาง จ�านวน 

120 คน ได้แก่ (1) ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยบุคคล 

และส�านักงานตัวแทนนายหน้า จ�านวน 20 คน (2) ตัวแทน

นายหน้าประกันวินาศภัยผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ (Dealer) 

จ�านวน 40 คน (3) ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยสถาน

ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จ�านวน 50 คน และ (4) ตัวแทนนาย

หน้าประกันวินาศภัย ไฟแนนท์ท้องถิ่น จ�านวน 10 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) สร้างตามวตัถปุระสงค์

และกรอบแนวความคิดท่ีก�าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น  

3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป โดยเนื้อหาครอบคลุมข้อมูล

เก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายได้ และประสบการณ์ 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายใน

องค์กร ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านคุณค่าตราสิน

ค้า (3) ด้านราคาอัตราค่าเบ้ียประกันภัย (4) ด้านกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย (5) ด้านความน่าเช่ือถือของทีมงานโดย

เนื้อหา ครอบคลุมปัจจัยหลักท้ังหมด 5 ด้าน ซ่ึงลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 

Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก

เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย บมจ.อาคเนย์ประกันประกัน

ภัย สาขาอุบลราชธานี ครอบคลุมท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่  

(1) การตระหนกัการรบัรู ้(2) การค้นหา (3) การเปรยีบเทยีบ  

(4) การตดัสนิใจ (5) พฤตกิรรมหลงัการเป็นตวัแทน ลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 

Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กบัตวัแทน 

ประกันวินาศภัยช่องทางนายหน้า จ�านวน 30 คน เพื่อหา 

ค ่าความเ ช่ือมั่นของเครื่องมือ (Rel iabil i ty.Test)  

ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Cronbach 

Alpha) 

 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม
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ตัวแปร จ�านวนข้อค�าถาม(ข้อ) ค่า IOC ค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability)

(1) ปัจจัยภายในองค์กร 19 0.858 0.94

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4 0.525 0.86

1.2 ด้านคุณค่าตราสินค้า 4 1.000 0.82

1.3 ด้านอัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 3 0.866 0.70

1.4 ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 4 0.900 0.92

1.5 ด้านความน่าเชื่อถือของทีมงาน 4 1.000 0.84

(2) การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนฯ 20 0.847 0.95

2.1 การตระหนัก / การรับรู้ 5 0.840 0.86

2.2 การค้นหา 5 1.000 0.80

2.3 การเปรียบเทียบ 3 0.733 0.85

2.4 การตัดสินใจ 4 0.800 0.91

2.5 พฤติกรรมหลังการเป็นตัวแทน 3 0.866 0.78

รวมทั้งหมด 39 0.852 0.97

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะมีค่า IOC ระหว่าง 

0.733 - 1.000 ส่วนค่าความน่าเชือ่ถอื มค่ีาระหว่าง 0.78 - 0.91  

จะเห็นได้ว่าทั้งค่า IOC และค่าความน่าเชื่อถือผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน กล่าวคือ ค่า IOC ต้องมีค่ามากกว่า 0.500 และ

ค่าความน่าเชื่อถือ ต้องมีค่ามากกว่า 0.700 แบบสอบถาม

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีความน่าเชื่อถือและสามารถน�า

ไปใช้ในการศึกษาได้ต่อไป 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary.Data) ใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากตัวแทนประกัน

วินาศภัย ทั้ง 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนนายหน้าประกัน

วินาศภยับคุคล และส�านกังานตวัแทนนายหน้า จ�านวน 20 คน  

(2) ตวัแทนนายหน้าประกนัวนิาศภยัผูแ้ทนจ�าหน่ายรถยนต์ 

(Dealer) จ�านวน 40 คน (3) ตัวแทนนายหน้าประกัน

วินาศภัยสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) จ�านวน 50 คน  

และ (4) ตวัแทนนายหน้าประกนัวนิาศภยั ไฟแนนท์ท้องถิน่  

จ�านวน 10 คน ของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง สาขา

อุบลราชธานี

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary.Data) ใช้วิธีการ

ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร 

ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถติพิืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ได้แก่  

การหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Index of Item - Objective  

Congruence) การทดสอบความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Cronbach Alpha) สถิติทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ 

t - Test F - Test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Analysis) การวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลกำรวิจัย
 จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ

ศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ในการเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัทประกันวินาศภัยแห่ง

หนึ่ง สาขาอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน 

 จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัย

ภายในองค์กร ได้แก่ ด้านคุณค่าตราสินค้า ความน่าเช่ือถือ 
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ของทีมงาน ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเป็นตัวแทนประกัน

วนิาศภยั : กรณศีกึษา บรษิทัประกนัวนิาศภยัแห่งหนึง่ สาขา 

อุบลราชธานี

ตำรำง 1 

ผลการทดสอบปัจจัยภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัท

ประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ในอ�าเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกัน
   วินาศภัย

4.05 1 0.67** 0.69** 0.61** 0.63** 0.68**

2. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.14 1 0.70** 0.66** 0.52** 0.52**

3. ด้านคุณค่าตราสินค้า 4.23 1 0.59** 0.55** 0.62**

4. ด้านราคา/อัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 4.03 1 0.53** 0.55**

5. ด้านกิจกรรมการ ส่งเสริมการขาย 3.83 1 0.53**

6. ด้านความน่าเชื่อถือของทีมงาน 4.21 1

** มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.01

*มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 จากการทดสอบสมมติุฐานที ่3 พบว่า ปัจจัยภายใน

องค์กร ได้แก่ ด้านคุณค่าตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของ

ทีมงาน ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : 

กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งสาขาอุบลราชธานี 

ส่วนด้านราคา / อัตราค่าเบ้ียประกันวินาศภัย ไม่ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ตำรำง 2 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย :  

กรณีศึกษาบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจัยภำยในองค์กร b SE b Beta t p-value tolerance VIF

(ค่าคงที่) 0.72 0.23 3.17 0.00

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.20 0.07 0.23 2.72 0.01* 0.41 2.45

2. คุณค่าตราสินค้า 0.16 0.07 0.19 2.20 0.03* 0.40 2.50

3. ด้านราคา/อัตราค่าเบี้ยประกัน
   วินาศภัย

0.06 0.06 0.07 0.92 0.36 0.48 2.09

4. ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 0.15 0.05 0.21 3.03 0.00* 0.60 1.68

5. ด้านความน่าเชื่อถือของทีมงาน 0.24 0.06 0.29 3.85 0.00* 0.54 1.87

Adjusted R2 = 0.65, SEE = 0.29, F = 44.42, Sig of F = 0.00
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กำรอภิปรำยผล
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ใน

การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  ผลการศึกษาพบว่า 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ 

ประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ท่ีแตก

ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนฯ ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล ศรีอมรชัย (2557)  

เร่ืองแนวทางการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร  

และจารุพันธ์ ยาชมพู (2559) เรื่องปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาด ไม่เกิน 1,500 ซีซี  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ศรีนวล (2559) 

เรื่องการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน  

และแรงจูงใจของนักลงทุนไทยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซี อย่างไรก็ตามผล

การศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากอาชีพ

ตัวแทนประกันวินาศภัยเปิดกว้างส�าหรับทุกเพศ ไม่จ�ากัด

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ และ

ไม่จ�ากัดประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

จงึท�าให้ผลการศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลไม่มคีวามแตกต่างกนั

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย
  ด ้ านความน ่ า เชื่ อถือของทีมงานผู ้ บริหาร  

ควรให้ความส�าคญั เพราะเป็นปัจจยัภายในองค์กรทีต่วัแทน

ประกันวินาศภัยให้ความส�าคัญสูงสุด โดยเน้นเรื่องการ

บริการหลังการขายที่ดี และรวดเร็ว แม่นย�า การบริการท่ี

สุภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด และบุคลิกภาพที่ดีของทีมงาน  

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวแทน และลูกค้าที่มา 

ใช้บรกิาร บรษิทัประกนัวนิาศภยัแห่งหนึง่ สาขาอบุลราชธานี 

ด้านผลิตภัณฑ์จะต้องน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าในพื้นที่ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลาก

หลาย ครบวงจร เช่น ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 

2+, 3+ ประเภทรถบรรทกุ ประกนัอคัคภียั ประกนัอบุตัเิหตุ 

ประกันสุขภาพ ประกันโรคมะเร็ง ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์ดัง

กล่าว จะต้องสร้างโอกาสแข่งขันได้ในพื้นที่ของตัวแทนได้ 

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ควรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายกระตุ ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น

ประชาสัมพันธ์ไปท่ีกลุ่มตัวแทน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

ขายและสร้างผลงาน การแข่งขนัชงิรางวลัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกิจในเครือไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group 

และ รางวัลเดินทางไปทัศนะศึกษาท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ 

 ด้านคุณค่าตราสินค่า ควรเน้นย�้าประชาสัมพันธ์ 

ไปท่ีกลุ่มตัวแทน เรื่องความมั่นคง ความแข็งแกร่งทางด้าน

การเงินของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ท่ีเป็นธุรกิจใน

เครือไทยเจริญคอร์ปอเรช่ัน หรือ TCC Group เพื่อสร้าง 

ความเชือ่มัน่และศรทัธาในตราสนิค้า บรษิทัประกนัวนิาศภยั

แห่งหนึ่ง

 ด ้ านราคา/อั ตราค ่ า เบี้ ยประกันวินาศภัย  

ควรปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน

ไม่ต�่าเกินไปจนท�าให้ บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งภาพพจน์

คล้ายบริษัทประกันวินาศภัยระดับล่าง ท่ีไม่มีความมั่นคง 

หรือบางผลิตภัณฑ์ราคาเบี้ยประกันไม่ควรสูงเกินไปจน

ลูกค้าไม่สามารถซ้ือได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิธีการแข่งขันของกลุ่มผลประโยชน์ทางการ

เมืองในระดับเทศบาลต�าบล อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (2) ศึกษาการใช้เครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ทางการ

เมืองในระดับเทศบาลต�าบล อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษารูปแบบและ

วิธีการการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นที่ดี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้น�าชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู ้

สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า และกลุ่มข้าราชการในพื้นท่ีเทศบาลต�าบลมะขามคู่ เทศบาลต�าบลมาบข่า  

และเทศบาลต�าบลมาบข่าพัฒนา อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จ�านวน 110 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มรายย่อย  

(Focus Group) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง ท�าการรวบรวม และแยก

วิเคราะห์แต่ละประเด็นตามความเห็นของแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า

วิธีการของกลุ่มผลประโยชน์ที่น�ามาใช้ในการแข่งขันทางการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้ง คือ (1) มีนโยบายท่ีชัดเจนของการ

เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในพื้นที่ (2) รูปแบบ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง

ในเขตพื้นที่ของกลุ่มนักการเมืองที่ชนะ และแพ้การเลือกตั้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ (3) การสร้างสัมพันธภาพในการเข้าไป

มีส่วนร่วม บทบาทของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของประชาชนในการสนับสนุนของกลุ่มนักการเมืองที่ชนะ และกลุ่มนักการ

เมืองที่แพ้การเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มนักการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้ง มีเหตุผลมาจากการเข้าถึงประชาชน ส่วนกลุ่มนักการ

เมืองที่แพ้การเลือกตั้ง พบว่า การสนับสนุนและช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้านไม่มาก

นัก (4) บทบาทความส�าคัญของคุณสมบัติ และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า มีความเห็นที่แตกต่างกันโดยแต่ละ

กลุ่ม บางส่วนให้ความสนใจต่อนโยบายมากกว่า และ (5) ผลจากบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในเขตพื้นที่

เทศบาล ส่งผลบวกมากกว่าผลลบ เน่ืองจากกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่ มีการแข่งขันเข้าพบชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม  

ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นท่ี
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บทน�ำ
 การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้อง

ถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญ

ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ  เฉพาะอย่าง

ยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวใน

ทางทฤษฎี และแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า

รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น 

ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้

ประชาชนได้รบัความสขุ ความสะดวกสบายในการด�ารงชวีติ 

(Will Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไป

ไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและบริหารจัดการให้กับประชาชนได้

ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยว

กับความล่าช้าในการด�าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบ

ต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ�ากัด

Abstract

The objectives of this qualitative research were to study (1) the competitive patterns of political  

interest groups at Tambol Municipal level (2) to study the use of the tools which political interest 

groups used in political competition at Tambol municipal level. The population and sample were 

community leaders, housewives’ group, elderly group, merchants a raders groups and government 

officials in Tambol Municipality, Tambol Mab, and the municipality of Mabaka, as well as 110 people 

in Rayong. Using the focus group to collect data from in-depth interviews and analyzing each issue 

according to the opinion of each group as well as using content analysis, the results of the research 

are as follows: F form and Method - the benefit groups were examined in political competition at 

the municipal level. The factors that make the politicians win the current election and to succeed in 

the elections were about having a clear policy and by continuing participation in the area (3) factors 

influencing the role of public organizations in the support of the winning politicians. And politicians 

who lost the election found that the local politicians were supported. There are reasons for reaching  

the public. The politicians who lost the election found that support and assistance in the election 

campaign as a representative of the villagers is not very (4) factors that influence the important role 

of the property. And the policy of the candidates found that there are different opinions, some 

groups pay more attention to the policy, and (5) the effect of the role of the political interests.  

In the municipal area, the role of political interests in the area is more positive than negative.

Keywords: style and method of competition, benefit group, local politics

เกีย่วกบังบประมาณ (Budget) และตวับคุคล หรอืเจ้าหน้าที่

ด�าเนนิงานให้ทัว่ถงึได้ เมือ่เป็นดงันี ้การลดภาระของรฐับาล

โดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง

ตนเอง เพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน  

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์

ของชุมชนนั้น ๆ  จึงเป็นผลให้การปกครองทั้งถิ่นมีบทบาท

และความส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) เป็นรากฐานของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย (2) ท�าให้ประชาชนรู้จัก

ท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self-Government) หัวใจ

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครอง

ตนเอง โดยเป็นการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง 

(3) เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากภารกิจของ

รฐับาลมมีากมาย นบัวนัจะขยายเพิม่ขึน้ในขณะทีแ่ต่ละท้อง

ถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่าง การแบ่งเบา
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ภาระดังกล่าว ท�าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

ของรัฐบาล (4) สามารถสนองตอบความต้องการของท้อง

ถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (5) เป็นแหล่งสร้าง

ผู้น�าทางการเมือง และการบริหารของประเทศในอนาคต 

(6) ยึดหลักการกระจายอ�านาจ ท�าให้เกิดการพัฒนา

ชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

(ชูวงศ ์ ฉายะบุตร, 2539, น. 28-29) จากยุคของ

โลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  

การก�าหนดเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการจึงเป ็น

กลไกส�าคัญส่วนหนึ่งในการสร้างธรรมาภิบาล (Good  

Governance) โดยมปีระเดน็ส�าคญัเกีย่วกบัการจดับทบาท

ของภาครัฐให้เหมาะสมในสังคม ซึ่งร่วมถึงการกระจาย 

อ�านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้าง

ระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ

สาธารณะชนเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ บทบาท

ของผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน�าพา หรือยกระดับขีดความ

สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัด

บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยทั่วไปผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญมากที่สุดในการ

บริหารองค์กร เพราะผูบ้รหิารเป็นผูก้�าหนดนโยบาย ก�าหนด

จุดมุ่งหมาย วางแผน และก�าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธี

การด�าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศน�าทางเพื่อให้การ

บริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

นโยบายของรัฐ และจะต้องรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

กิจกรรมต่าง ๆ  มีส่วนรับผิดชอบ (สัญญา เคณาภูมิ, 2557, 

น. 49-51) ซึ่งเทศบาลต�าบล ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ในเรื่องของการเลือกตั้งตัวแทน

เพื่อมาท�าหน้าที่ผู้บริหารของเทศบาลนั้น จะต้องเกิดการ

แข่งขันกันสูงมาก เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์

อันมหาศาลที่จะตามมาอย่างแน่นอน เน่ืองจากผู้บริหาร

เทศบาลนั้นจะต้องเป็นผู ้เข้ามาบริหารงบประมาณของ

ทางราชการส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี ซึ่งประชาชนในพื้นท่ี

เทศบาลจะต้องเป็นผู้ตัดสินจากผลงานที่ปฏิบัติตน หรือ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา และนักการ

เมืองท้องถิ่นจะต้องสรรหากลยุทธ์ต่าง ๆ ในการรณรงค์

เพื่อหาเสียงสนับสนุน และวิธีการเอาใจคะแนนเสียงของ

ตนเป็นอย่างดี จะต้องสร้างความต่อเนื่องของความสัมพันธ์

เชิงอุปถัมภ์ในแนวทางการเมืองส่วนท้องถิ่น และสืบทอด

ต่อไประดับประเทศในอนาคต ดังนั้น กลุ่มผลประโยชน์จึง

มีความส�าคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ

ประชาชนมีสิทธิในการเลือกผู้ปกครองของตน มีสิทธิและ

เสรีในการแสดงออก การรวมกลุ่มหรือการจัดตั้งของกลุ่ม

ตนเอง กลุ่มผลประโยชน์จะเป็นตัวเชื่อมที่ส�าคัญระหว่าง

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และประชาชนเป็นสื่อกลาง

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐ และให้ภาค

ประชาชนในการเรียกร้องความต้องการของตนสู่ภาครัฐ 

เมือ่วเิคราะห์ลกัษณะความสมัพนัธ์ภายในของกลุม่การเมอืง 

ได้พบว่า มีความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์แบบจารีต  

เครือญาติ พวกพ้อง ซ่ึงจะช่วยให้มีการรวมตัวของกลุ่มได้

มากข้ึน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเกิดจากความไว้เนื้อ

เช่ือใจกัน ท�าให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และ

ความเป็นเครือญาติจะส่งผลให้กลุ่มการเมืองสามารถรวม

ตัวกันได้ง่ายขึ้น จึงเรียกการรวมกลุ่มการเมืองเช่นนี้ว่า 

กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ในขณะเดียวกันการแลก

เปลี่ยนผลประโยชน์ภายในกลุ่มผลประโยชน์ จะเป็นกระ

บวนการที่กระท�าโดยกลุ่มธุรกิจที่ได้ด�าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบของเทศบาล 

และมคีวามสมัพนัธ์ส่วนตวัระหว่างสมาชกิด้วยกนัก่อน แล้ว

จึงมีการชักชวนสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ

ใช้อ�านาจในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มการเมือง 

ซ่ึงเป็นการด�าเนินการบนฐานของความสัมพันธ์ส่วนตัว 

และบนวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจเป็นส�าคัญด้วย วัตถุประสงค์ท่ีจะขยายฐานทางการ

เมืองของตนออกไปเพื่อผลประโยชน์ท้ังในทางธุรกิจ และ

ทางการเมือง จะพบว่า กลุ่มการเมืองมีแนวโน้มท่ีจะสร้าง

ความสัมพันธ์กับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ 

ในจังหวัดเดียวกัน ท้ังนี้ปรากฏการณ์หนึ่งท่ีพบเห็นได้ชัด 

คือการสร้างความต่อเนื่องของเครือข่ายความสัมพันธ์เชิง

อุปถัมภ์ทางการเมือง ผ่านการส่งคนในครอบครัวเข้าไปลง

สมัครรับเลือกตั้งท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ เพราะ

ฐานคะแนนเสียงของท้องถิ่นเป็นปัจจัยชี้วัดผลการเลือก

ตั้งความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างในการปกครองท้อง

ถ่ินในรูปแบบเทศบาล ตามท่ีลิขิต ธีรเวคิน (2550, น. 89) 

กล่าวไว้ว่า ระบบอุปถัมภ์ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า 

The patron-client system เป็นระบบท่ีอยู่ในสังคมจารีต

นิยม ซ่ึงได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย, ประเทศไทย, 

ประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ ซึ่งเกิดจากความเลื่อมล�้าของ
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มนุษย์ในแง่ทรัพย์ศฤงคาร สถานะ และอ�านาจ (Wealth, 

Status and Power) แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งได้แก่ จิตใจ 

ศีลธรรมและจริยธรรมผู้อุปถัมภ์ Patron จะเป็นผู้ท่ีอยู่ใน

ฐานะเอื้ออ�านวยประโยชน์ได้ทั้งในอ�านาจทางการเมือง 

ต�าแหน่งหน้าที่ราชการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สถานะ

ทางสังคมและส�าหรับบางกรณีผู ้อุปถัมภ์คือบุคคลที่เป็น

ที่เคารพนับถือในคุณงามความดี สามารถให้ความรู้สึกท่ี

ดีกับผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์มีลักษณะคล้ายผู้น�าทางจิตวิญญาณ 

ส่วนผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องอาศัย

ผู ้อุปถัมภ์เพ่ือผลประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้งส่วนที่เป็น

บวกในทางจิตใจ เป็นทั้งที่พึ่งในทางวัตถุและในทางจิตใจ  

ในกรณีของสังคมไทยนั้น ผู้อุปถัมภ์จะต้องเป็นผู้มีบารมี  

ซ่ึงหมายความ คือ การเป็นที่ยอมรับว่ามีลักษณะความ

เป็นผู้น�า สามารถอุปถัมภ์ผู ้ตามได้ ขณะเดียวกันผู้ตาม

ก็หวังพึ่งผู้อุปถัมภ์ ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกรณีทางจิตใจ

ด้วย ปัญหาส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่น�านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ มักเกิดปัญหา

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (วรเดช จันทรศร, 2543,  

น. 18) ซึ่งบางกรณีก็เกิดความล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิผล 

ท�าให้สูญเสียงบประมาณ เวลา และสิ้นเปลืองบุคลากร

ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น ๆ อันเกิดมาจาก

สาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาความไม่ชัดเจนของตัว

นโยบาย ความสามารถของหน่วยงานทีน่�านโยบายไปปฏบัิติ 

ก�าลังบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน งบประมาณ 

ไม ่เพียงพอและการสื่อสารระหว ่างองค ์กร เป ็นต ้น  

(วรเดช จันทรศร, 2556, น. 135-146) ด้วยเหตุดังท่ีได้

กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

เกี่ยวกับการแข่งขนัของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทอ้ง

ถิ่น ที่น�ามาใช้ในการแข่งขันในพื้นที่ระดับเทศบาลต�าบล  

เลือกตั้ง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของรูปแบบและวิธี

การการแข่งขันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นท่ี

ดังกล่าวว่ามีรูปแบบและวิธีการอย่างไรบ้าง ที่ได้น�าพา

กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่นสามารถเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นได้ มีรูปแบบและ

วิธีการใดบ้างที่ท�าให้ชาวบ้านยอมรับ หรือใช้ระบบอะไร

เข้ามาเป็นรูปแบบและวิธีการในการแข่งขันการเมืองที่

สามารถด�ารงต�าแหน่งได้นาน หรือโครงสร้างวัฒนธรรม

แบบดั้งเดิมเชิงอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยวข้อง อันเป็นเครื่องมือใน

การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่เอื้อให้

ชาวบ้านเข้ามารับค่าตอบแทนและยังเป็นเงื่อนไขที่จะคอย

เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายฐานเสียงทางการเมือง

ของผู้น�าในระดับท้องถ่ิน หรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยจึงน�ามา

เป็นกรอบในการวิจัยโดยก�าหนดลักษณะ รูปแบบ เทคนิค 

กลไก และวิธีการหาเสียงของกลุ่มผลประโยชน์ เป็นแบบ

ของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ท่ีมีกับชาวบ้าน ตั้งอยู่บนพื้น

ฐานของความสัมพันธ์แบบเครือญาติระหว่างคนในชุมชน

เดียวกันและผลประโยชน์ของเครือญาติ พี่น้อง เพื่อนบ้าน  

คนใกล้ชดิสนทิสนมในท้องถ่ิน และการแบ่งปันผลประโยชน์

แก่ชาวบ้านสร้างฝัก สร้างฝ่าย แบ่งเป็นกลุ่ม เป็นข้ัวตาม

สายความสัมพันธ์กลุ่มผลประโยชน์ หรือไม่อย่างไร น�ามา

เป็นรูปแบบและวิธีการของการศึกษาครั้งนี้

  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการการแข่งขันของ

กลุ่มผลประโยชน์ที่น�ามาเป็นวิธีการในการแข่งขันทางการ

เมืองท้องถิ่นในเขตอ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ศึกษา

เฉพาะเทศบาลต�าบลมาบข่า เทศบาลต�าบลมาบข่าพัฒนา 

และเทศบาลต�าบลมะขาคู่ 

 2. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

กับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในอ�าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง ศึกษาเฉพาะเทศบาลต�าบลมาบข่า เทศบาล

ต�าบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาลต�าบลมะขามคู่ 

 3. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษารูปแบบ

และวธิกีารของการแข่งขนัทางการเมอืงท้องถิน่ทีด่แีละเป็น

ทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไป 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ หลักการคือ  

ความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวระหว่างบุคคลสองคน

ความสัมพันธ์นี้จะมีลักษณะเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรม

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งมิได้แยกออกจาก

กัน กล่าวคือ มิได้ตกลงกันเป็นสัญญาในการที่จะร่วมมือ

ในทางใดทางหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถตัดขาดจากความสัมพันธ์

ได้ เพราะเหตุนี้ว่ามีหนี้บุญคุณติดอยู่เสมอ กฎของความ

กตัญญูกตเวที หรือ Generalized Norm of Reciproc-

ity ท่ีเป็นตัวช่วยให้ความสัมพันธ์เช่นนี้คงอยู่เป็นเวลานาน 

บางทีอยู่หลายช่ัวอายุคนได้ (ประวีน แจ่มศักดิ์, 2536, น. 

42) ดังนั้น ในแต่ละหมู่บ้านเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งขึ้น  
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ผู ้น�าแต ่ละคนซึ่ งมีสายสัมพันธ ์กับนักการเมืองหรือ

พรรคการเมืองต่างก็เสนอคนเป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัคร

คนนั้น ๆ โดยปกติผู้สมัครมักจะเลือกบุคคลที่มีต�าแหน่ง

เป็นทางการ เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูเป็นหัวคะแนน

ตน การยอมรับอ�านาจน�าไปสู่การเชื่อถือในอ�านาจบารมี  

ซึ่งจะน�าไปสู่ผู้น�าบารมีหรือผู้ที่เป็นผู้น�าต้องมีบารมีทางการ

เมือง ซึ่งความหมายของ บารมี คือ อ�านาจบารมีท่ีเกิดข้ึน

ได้ในสองกรณี (ลิขิต ธีรเวคิน, 2539, น. 35) (1) บารมีท่ี

ติดอยู่กับสถาบัน ได้แก่ ต�าแหน่งที่มีอ�านาจเกียรติยศและ

ความยอมรับคนอยู่ใน ต�าแหน่งดังกล่าว จะเริ่มมีบารมีเกิด

ขึ้นทีละเล็กละน้อยจนถึงจุด ๆ หน่ึงอาจกลายเป็นบารมี

ติดตัว และ (2) บารมีที่เกิดจากตัวบุคคลจากคุณสมบัติ

บางประการ จนท�าให้บุคคลนั้นสะสมบารมีไว้มากพอจนมี

โอกาสได้รับต�าแหน่งส�าคัญทางการเมือง ซึ่งอคิน รพีพัฒน์ 

(2546, น. 33-39) ได้กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นลักษณะ

เด่นประการหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากเป็นสังคมที่มีการ

ก�าหนดสถานภาพของบุคคลลดหลั่นจากบนลงมาสู่ล่าง  

คอื สังคมไทยเป็นสงัคมทีม่โีครงสร้างความแตกต่างระหว่าง

ฐานะ ต�าแหน่ง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์ท่ีมี

ฐานะต�าแหน่งสูงกว่า นอกจากนี้ระบบอุปถัมภ์ยังเป็นผล

มาจากความเชื่อของสังคมไทยในเรื่องบุญ กรรม และเรื่อง

ตายแล้วเกดิใหม่ เช่น ความเชือ่ทีว่่าผูท้ีเ่กดิมาท่ามกลางเงนิ

ทองทรัพย์สิน อ�านาจ วาสนา เป็นเพราะกรรมที่ท�าไว้แต่

ปางก่อน คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุที่บุญบารมีที่

ได้สะสมไว้แต่ชาติปางก่อน เมื่อมีการยึดถือความแตกต่าง

ในระดับสูง - ต�่า ของฐานะต�าแหน่งเป็นหลัก เราจึงพบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันในฐานะ ต�าแหน่ง 

เป็นแบบที่มีความส�าคัญยิ่งในการจัดระเบียบสังคมในด้าน

พฤติกรรมความสัมพันธ์ที่ส�าคัญและเห็นได้ง่ายที่สุดคือ 

ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ ผู้น้อย หรือความสัมพันธ์แบบ

ลูกพี่ - ลูกน้อง เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนฐาน

ความไม่เสมอภาคในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ไม่ว่า

จะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมก็ตาม 

ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ เราเรียกว่า ความสัมพันธ์แบบ

ผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ นอกจากนี้ในระบบราชการ 

ระบบการเมืองหรือแม้แต่ในระดับองค์กรเล็ก ๆ ระดับ

เอกชนทั่วไปจะพบว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวก เป็นสิ่งท่ียัง

ไม่อาจแยกออกจากระบบต่าง ๆ  ของสังคมไทยได้ตราบใด

ทีลั่กษณะความสมัพนัธ์แบบส่วนตวัยงัคงมอีทิธพิลต่อสงัคม

ไทยเช่นในปัจจุบันบุคคลย่อมเล็งเห็นความส�าคัญของการ

มีเพื่อน และใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเกื้อกูลพ่ึงพา

กันในหมู่เพื่อนฝูงและพวกพ้อง การที่บุคคลจะสามารถมี

อ�านาจมากข้ึน ก็จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีเพื่อนและพวก

พ้องเป็นบริวารมากข้ึนตามไปด้วย ขณะเดียวกันการใช้

อ�านาจท่ีตนมีอยู่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนและ

พวกพ้องเป็นการตอบแทนซ่ึงกันและกัน 

 Blua (1964) อธิบายไว้ใน Exchange and 

Power in Social Life ว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์นั้นเป็นลักษณะของความร่วมมือเกื้อกูลซ่ึงกันและ

กัน ความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ใน

สังคมนั้น สามารถอธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมของความ

สัมพันธ์ท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Exchange of 

Reciprocity) เมื่อใดก็ตามท่ีคน ๆ หนึ่งหยิบยื่นความ

ช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น เมื่อนั้นเขาจะมีข้อผูกมัดกับบุคคล

ที่เขาได้ให้ความช่วยเหลือไป ไม่ว่าใครจะตอบแทนความ

ช่วยเหลือของเขาอย่างไรบ้าง เป็น “การตอบแทนแลก

เปลี่ยนแบบหมูไปไก่มา” ความช่วยเหลือที่ได้รับในท่ีนี้

ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นการตอบแทนในสิ่งเดียวกันหรือเป็น

เงินตราเสมอไป บางครั้งการแสดงความรู้สึกว่าคนเป็นหนี้

บุญคุณก็อาจใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือที่เค้า

ต้องการจากผู้อื่นได้ และยังกล่าวว่า ฝ่ายให้ความช่วยเหลือ

มักไม่ค่อยได้รับความส�านึกในบุญคุณมาเป็นข้อแลกเปลี่ยน  

เพราะผู้เป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือมักจะมีความรู้สึกว่า 

“ความส�านึกในบุญคุณ” ของผู้ท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก

เขาไปนั้น เป็นสิ่งตอบแทนที่ไม่คุ ้มค่าของเวลาและการ

ลงทุนในสิ่งอื่น ๆ ท่ีเขาได้เสียไป 

 2. แนวคิดระบบคุณธรรม หรือ (Merit system ) 

เกิดจากการท่ีผู้ปกครองได้อาศัยอ�านาจสิทธิขาดประกอบ

หลกัธรรมของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคน ซึง่น�าไปสูก่ารบรหิาร

งานเพื่อประโยชน์ของคนเพียงจ�าพวกใดจ�าพวกหนึ่ง  

รวมไปถึงการใช ้อ�านาจ เกิดความไม ่มั่นคง และไร ้

ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการบริหารงานบุคคลตามระบบ

คุณธรรม มีความมุ่งหมายท่ีจะให้ข้าราชการได้ปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของรฐัในการเอือ้อ�านวยบรกิารเพือ่ประโยชน์ของประชาชน 

โดยการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักระบบคุณธรรมนั้น  

มีแนวคิดท่ียึดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ 4 ประการคือ 

(1) หลักความเสมอภาค Equality เป็นการเปิดโอกาสให ้
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เท่าเทียมกัน หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเดียวกันจะต้อง

ได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากัน ได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน 

โดยไม่ค�านงึถงึภมูหิลงั ชาตติระกลู เพศ ผวิพรรณ หรอืญาติ

ใคร นามสกุลใหญ่โตขนาดไหน ฯลฯ ถ้ามีความสามารถ

บุคคลน้ันย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน (2) หลักความสามารถ 

Competence หมายถึง การยึดหลักความรู้ความสามารถ

ของบุคคลเป็นส�าคัญ พยายามหาทางคัดเลือกให้ได้ผู ้ม ี

ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน โดยให ้

ผูมี้ความรู้ ความสามารถมาสมคัรให้ได้มากทีส่ดุ หาวธิกีารที่

เหมาะสมมาท�าการคดัเลอืก การโยกย้าย การเลือ่นต�าแหน่ง

ต้องค�านึงถึงหลักความสามารถของบุคคลเป็นส�าคัญ  

(3) หลักความมั่นคง Security หมายถึง หน่วยงานพยายาม

ท�าให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่กับหน่วยงานมีความมั่นคงในชีวิต 

ทั้งในเรื่องอาชีพของการท�างาน เงินเดือน สวัสดิการ และ

ประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ประกันมิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูก

ออกจากราชการ โดยไม่มคีวามผดิ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน

ตามค่าของความสามารถหรือผลของงาน เพื่อให้ทุกคนใน

หน่วยงานรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถให้

เติบโตก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ทุกคนก็จะทุ่มเทท�างาน

ให้กับหน่วยงาน และ (4) หลักความเป็นกลางในทางการ

เมือง Political Neutrality หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงาน

ท�าหน้าที่ในการดูแล และผดุงระบบคุณธรรมในการบริหาร

งานบุคคล ให้ปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง (ทั้งภายนอก 

และภายใน) อิทธิพลอ�านาจมืดหรือผู้ที่สามารถให้คุณให้

โทษได้ และข้าราชการประจ�าจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ของรฐับาลอย่างเตม็ความรูค้วามสามารถ ต้องไม่กระท�าตน

ให้ตกอยู่ภายใต้อาณัติหรืออิทธิพลของการพรรคการเมือง 

(ธนธัช ขุนเมือง, 2555, น. 1-3)

 3. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มท่ีมี

อทิธพิลอยูใ่นพืน้ที ่Duverger (1972, p. 102) ได้ให้แนวคดิ

เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ไว้ว่า “กลุ่มผลประโยชน์ไม่มี

บทบาทโดยตรงในการแสวงหาอ�านาจ แม้ว่าจะมีอิทธิพล

ต่อศูนย์อ�านาจ แต่ก็อยู ่ภายนอกศูนย์อ�านาจ พยายาม

ท่ีจะโน้มน้าวบุคคลที่มีอ�านาจ แต่ไม่พยายามที่จะเสนอ

กลุ่มของตนเองเข้ามาเพื่อครอบครองอ�านาจแทนอย่าง

เป็นทางการ” ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ จันทนา  

สุทธิจารี (2549, น. 13-21) ที่กล่าวว่า กลุ่มผลประโยชน์

ไม่ใช ่องค์การทางการเมือง กิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อผลัก

ดันทางการเมือง ไม่ใช่กิจกรรมที่ส�าคัญที่สุดของกลุ ่ม

ผลประโยชน์ แต่กลุ ่มผลประโยชน์บางกลุ่มสามารถท�า

ตนเป็นกลุ ่มอิทธิพลทางการเมืองได้ในบางสถานการณ์  

หากมีเงื่อนไขบางอย่างเอื้ออ�านวย เช่น ความใกล้ชิดกับ

ศูนย์อ�านาจทางการเมือง คุณสมบัติของสมาชิก ฐานการ

เงนิของสมาชกิกลุม่ หรอืสมาชกิกลุม่บางคนก้าวล่วงเข้าไปมี

อ�านาจในระบบการเมอืง กอ็าจจะส่งผลให้กลุม่ผลประโยชน์

นั้นกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลทางการเมือง เมื่อมีอิทธิพลมาก

ข้ึน กลุ่มอิทธิพลดังกล่าว ก็อาจจะมีการพัฒนาน�าไปสู่การ

เป็นกลุ่มการเมืองท่ีเป็นทางการ หรือเป็นพรรคการเมือง

ที่ถูกต ้องตามกฎหมาย ทั้งในการเมืองระดับท้องถิ่น  

และการเมืองระดับประเทศได้ วูดตัน (Wootton, 1970)  

กล่าวว่า กลุ่มผลประโยชน์เป็นองค์กรที่แสวงหาอิทธิพล

เหนือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) แต่ในขณะ

เดียวกันก็จะปฏิเสธท่ีจะรับผิดชอบกิจการสาธารณะหรือ

ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ โดยตรงต่อการปกครองประเทศ 

การเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ หากได้กระท�าการเรียก

ร้องข้อเสนอของตน โดยผ่านสถาบันใด ๆ  ของรัฐบาล กลุ่ม

ผลประโยชน์นั้นก็จะกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการ

เมือง (Political interests group) และเมื่อใดกลุ่มผล

ประโยชน์ได้ปฏิบัติการในระดับการเมืองกลุ่มนี้จะเรียกว่า 

กลุ่มผลักดัน (Pressure Group) และนอกจากนี้ค�ากล่าว

ของ Mahler (1995, p. 143) ระบุว่า การท่ีคนมาร่วมกัน

โดยรับรู้เข้าใจว่านั้นคือ ผลประโยชน์ของพวกเขาท่ีต้อง

ท�า กลุ่มผลประโยชน์จึงเป็นไปยังทฤษฎีพหุนิยม ท่ีเช่ือว่า 

ปัจเจกชนมารวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาคิดว่า พวกเขาจะ

เป็นตวัแทนทีด่กีว่าและมอีทิธพิลทางการเมอืงได้มากกว่าใน

การท�าอะไรคนเดียว Truman (1955, p. 37) ได้ให้ความ

หมายของค�าว่า กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ 

ซึ่งมีทัศนคติพื้นฐานร่วมกันในการเรียกร้องสิทธิเหนืออื่น 

ๆ ในสังคม เพื่อความมั่นคงธ�ารงไว้หรือส่งเสริมเพิ่มพูน

แบบพฤติกรรมซ่ึงท�าให้ปรากฏอยู ่ด้วยทัศนคติร่วมกัน  

แต่ถ้าเพยีงเรยีกร้องผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั กย็งัไม่ถอืว่า

มีพฤติกรรมทางการเมือง แต่ถ้ากลุ่มผลประโยชน์ไปเรียก

ร้องเอากับสถานรัฐบาลเมื่อไร กลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็น 

กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง และสมพงษ์ ชูมาก (2548, 

น. 1) ยังกล่าวไว้ว่า กลุ่มผลประโยชน์ ยังหมายรวมถึงกลุ่ม

ต่าง ๆ  ในสังคม เช่น กลุ่มกรรมกร กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มชาวนา 

กลุ่มชาวสวน สมาคมและกระบวนการต่าง ๆ เป็นต้น  
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ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีจะมีบทบาทในการบีบบังคับทางการเมือง

ต่อฝ่ายปกครอง ตามแต่ลักษณะกลุ่มและตามสถานการณ์

ทางการเมือง 

 4. แนวคิดทฤษฎีความส�าเร็จในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัตินั้น วรเดช จันทรศร (2556, น. 130) กล่าวไว้ว่า 

นโยบายสาธารณะ ถือเป็นกลไกหลักส�าคัญในการด�าเนิน

งานของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ด้วยเหตุท่ี

นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดท�าข้ึน

หรือก�าหนดขึ้น เพื่อเจตนาในการแก้ไขปัญหาท้ังระยะสั้น

และระยะยาว ซึ่งการน�านโยบายไปปฏิบัติที่ผ่านมาประสบ

ผลส�าเร็จเพียงส่วนน้อย และยังมีนโยบายอีกจ�านวนมาก

ที่ยังไม่สามารถด�าเนินการต่อให้ส�าเร็จได้ ซึ่งสาเหตุหลัก

ของความล้มเหลวดังกล่าวมาจากปัญหาด้านการขาดองค์

ความรู้ทางวิชาการที่สมบูรณ์ และปัญหาด้านความร่วมมือ  

และการยอมรับของผู ้ปฏิบัติงาน องค์ประกอบท่ีท�าให้

การน�านโยบายไปปฏิบัติ และเกิดประสิทธิผลประกอบด้วย 

(1) เครื่องมือทางนโยบาย หรือเรียกว่า เครื่องมือส�าหรับ

การปกครอง หมายถึง เครื่องมือหรือวิถีทาง ที่รัฐบาลใช้ใน

การลงมือปฏิบัตินโยบาย เพราะในกระบวนการนโยบาย

รัฐบาลไม่เป็นเพียงผู้ด�าเนินการตัดสินใจในเรื่องนโยบาย

เท่าน้ัน หากแต่ยังเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การตัดสินใจนโยบาย

นั้น ๆ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมี 2 แบบ คือ เครื่องมือ

ที่เป็นกฎระเบียบของรัฐบาล และเครื่องมือที่ไม่ได้เป็น

กฎระเบียบของรัฐบาล (1.1) เครื่องมือที่เป็นกฎระเบียบ

ของรัฐบาล คือ สิ่งที่รัฐบาลก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของกฎ

ระเบียบ ต้องให้การยอมรับกฎระเบียบ และเมื่อกลุ่มดัง

กล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ก็จะได้รับการ

ลงโทษ กฎ ระเบียบ อาจเป็นกฎหมาย หรือกฎกระทรวง 

หรือก�าหนดของหน่วยงานฝ่ายบริหารก็ได้ ข้อดีของเครื่อง

มือที่เป็นกฎระเบียบคือความประหยัดจากการใช้เครื่องมือ

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องมืออื่นซึ่งอาจจะต้องมีค่า

ใช้จ่าย แต่การใช้กฎ ระเบียบเป็นเครื่องมือไม่จ�าเป็นต้องมี

ข้อมูลมากนัก และสามารถปรับใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

แต่ข้อเสียของเครื่องมือนี้คือไม่ก่อให้เกิดความยืดหยุ ่น 

และท�าให้ขาดการพิจารณาสถานการณ์ของแต่ละบุคคล  

ซ่ึงอาจจะแตกต่างกันออกไป (1.2) เครื่องมือท่ีไม่ได้เป็น

กฎระเบียบของรัฐบาล คือ ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ

อาสาสมัคร (2) นโยบายสาธารณะท่ีดี คือ นโยบายที่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยเฉพาะจะ

ต้องมีกลไกบริหารของภาครัฐท่ีดี (Good Governance) 

หรือสังคมแบบประชาธรรมหรือธรรมรัฐ โดยประชาชน

มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย ดังนั้นกระบวนการดัง

กล่าวอาจจะเกิดขึ้นจากการผลักดันของสังคมเมื่อเกิด

ปัญหา เพื่อให้รัฐเห็นความส�าคัญและแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นต่อประชาชน และน�าหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดีมา

ใช้ในการด�าเนินนโยบาย (3) หน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การน�านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีหน้า

ที่ในการน�านโยบายไปปฏิบัติอาจมีเพียงหน่วยงานเดียว 

หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่อ 

กระบวนการน�านโยบายไปปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัสถานะของ

หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีปฏิบัติสามารถท�าได้สองรูปแบบ คือ 

การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายใน

หน่วยงาน (Inter-organizational Relation) และการ

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ และการสื่อสารระหว่างหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งสองรูปแบบต้องอาศัยการสื่อสาร

ของข้อมลูและข่าวสารทีม่ปีระสทิธภิาพและถอืว่าเป็นหวัใจ

ส�าคัญของการน�านโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการแปลง

สภาพของนโยบายให้กลายมาเป็นโครงการ แผนงาน และ

แนวทางปฏิบัติ โดยทั่วไปหน่วยงานประกอบไปด้วยองค์

ประกอบที่ส�าคัญหลายประการ ทั้งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ 

บุคลากร ทรัพยากรท่ีมีอยู่ โครงสร้างขององค์การ และที่

เป็นนามธรรมได้แก่ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กร



174 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  รูปแบบและวิธีกำรแข่งขัน

  1. รูปแบบการแข่งขันในปัจจุบัน

  2. รูปแบบวิธีการแข่งขัน

  3. รูปแบบของอิทธิพลท้องถิ่น

  กำรจัดกำรรูปแบบกำรแข่งขันของ   

  กลุ่มผลประโยชน์

  1. ระบบคุณธรรม 

  2. ระบบอุปถัมภ์

  3. ความสมัพนัธ์ของกลุม่ผลประโยชน์

  4. การแข่งขันทางการเมืองของกลุ่ม 

  ผลประโยชน์

  5. ความส�าเร็จของกลุ่ม

  6. การยอมรับในระบบคุณธรรม

  7. ความสัมพันธ์ในชุมชน

โอกำสควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำสู่และ

รักษำต�ำแหน่งทำงกำรเมือง

1. ความโปร่งใส

2. การใช้อิทธิพล

3. การใช้ปัจจัยในการสนับสนุน

4. การใช้เครือญาติพี่น้อง 

5. ประชาชนมีภาพท่ีพอใจ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มองค์กรประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลมาบข่า เทศบาลต�าบลมาบ

ข่าพัฒนา และเทศบาลต�าบลมะขามคู่ อ�าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง จ�านวน 3 เขตพื้นที่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

6 กลุ่มตัวอย่าง ของแต่ละพื้นที่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง ได้แก่ 1) ผู้น�าชุมชน (ก�านันและผู้ใหญ่

บ้าน) 2) กลุ่มผู้น�าสตรี/แม่บ้าน 3) กลุ่มผู้สูงอายุ 4) กลุ่ม

เกษตรกร 5) กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และ 6) กลุ่มข้าราชการใน

พื้นที่ จ�านวน 110 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์กลุ ่มรายย่อย (focus group)  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มองค์กรประชาชนใน

เขตพื้นท่ีเทศบาลต�าบลมะขามคู่, เทศบาลต�าบลมาบข่า, 

เทศบาลต�าบลมาบข่าพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีประเด็น

ในการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 ข้อมูลท่ัวไปของ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบ

ไปด้วย อายุ ต�าแหน่งทางสังคม ระดับการศึกษา, ระยะ

เวลาท่ีอาศัยภูมิล�าเนาในพื้น

 วธิกีารและเครือ่งมอืของกลุม่ผลประโยชน์ทีน่�ามา

ใช้ในการแข่งขันทางการเมืองในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ โดย

ประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย

 1) ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท�าให้กลุ่มนักการเมือง

ชนะการเลือกตั้งและกลุ่มนักการเมืองพี่แพ้การเลือกตั้งใน

ปัจจุบัน 

 2) ท่านคิดว่าปัจจัยใดในการสร้างค่านิยมของ

กลุ่มนักการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้งและกลุ่มนักการเมือง

ท่ีแพ้การเลือกตั้งปัจจุบัน มีวิธีการในการสร้างความนิยม
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จากประชาชนอย่างไรบ้าง

 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อลักษณะการต่อสู้

ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ (3.1) ลักษณะความ

สัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง

ในเขตพื้นที่ ประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย (3.1.1) 

ปัจจยัทีม่อิีทธิพลการสร้างสมัพนัธภาพของกลุม่นกัการเมอืง

ที่ชนะการเลือกต้ังและกลุ่มนักการเมืองที่แพ้การเลือกตั้ง

ปัจจุบันในการท�าความรู้จักกับกลุ่มองค์กรประชาชนใน

ชุมชนอย่างไรบ้าง (3.1.2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ บทบาท

ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของประชาชนในการสนับสนุน

ของกลุ่มนักการเมืองที่ชนะในการเลือกตั้งและกลุ่มนักการ

เมืองที่แพ้การเลือกตั้งอย่างไร (3.1.3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

บทบาทการให้ความส�าคัญต่อคุณสมบัติ และนโยบายของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ (3.1.4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อ

การให้ความส�าคัญต่อกลุ่มการเมือง 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากการ

ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จาก

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 110 คน มาท�าการรวบรวม และ

แยกวิเคราะห์เป็นแต่ละประเด็น ตามความเห็นของแต่ละ

กลุ่มย่อย (focus group) และน�ามาแยก ท�าการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) จึงน�าเสนอผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก�าหนดไว้

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

และการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ

ผลกำรวิจัย 
 วัตถุประสงค์ที่ 1) ศึกษาวิธีการแข่งขันของกลุ่ม

ผลประโยชน์ทางการเมืองในระดับเทศบาลต�าบล อ�าเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยที่ท�าให้กลุ่มนักการ

เมืองที่ชนะการเลือกตั้งปัจจุบันที่ประสบความส�าเร็จใน

การเลือกตั้ง มีดังนี้ 1) มีนโยบายที่ชัดเจน และตอบสนอง

ความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ 2) เป็นคนในพื้นที่รู ้

และเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่อย่าง

ต่อเน่ือง 3) มีความเป็นเครือญาติกับคนในพื้นที่ และมี

ความสัมพันธ์อันดีตลอดมา 4) มีพรรคการเมืองระดับชาติ

ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ส่วนวิธีการใน

การสร้างความนิยมจากประชาชนหรือเข้ามาช่วยเหลือ ส่ง

เสริมกิจกรรมของชุมชน ของ กลุ่มนักการเมืองท่ีชนะการ

เลือกตั้ง ได้แก่ 1) การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนต่อเนื่อง

เป็นประจ�า 2) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโครงการ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทุกครั้ง 3) เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันส�าคัญของชาติ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ  

4) สร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชนและร่วมผลกัดนักจิกรรม

ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 5) ไม่ยึด

ติดตัวตน เป็นกันเองกับชาวบ้านเหมือนญาติพี่น้อง ไม่แบ่ง

กลุ่มหรือประเภท โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์แอบแฝง 

6) ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทุกภาคส่วนท่ีมปัีญหา

ในการด�าเนินงาน และในส่วนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผล

ต่อลักษณะการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์  

กลุ ่ มผู ้น� าชุมชน กลุ ่ มสตรีแม ่บ ้ าน กลุ ่ มผู ้ สู งอายุ  

กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มพ่อค้า/แม่ค้าและกลุ ่มข้าราชการ  

มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ลักษณะการต่อสู้ทางการเมือง

ระดับท้องถิ่นการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ จะเป็นไปใน

รูปแบบเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องตัวบุคคล 

บทบาททางการเมือง นโยบาย การปกป้องผลประโยชน์ 

ตลอดจนในเรื่องของความสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มชาวบ้านคอย

ช่วยเหลือและช่วยอ�านวยความสะดวก และต่างก็เร่งท�าใน

เรื่องของประชานยิมของการแข่งขัน และเป็นไปในลกัษณะ

ของการลงพื้นท่ีหาเสียงใช้ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ  

ซ่ึงต่างฝ่ายต่างให้เครือญาติและเพื่อน ๆ  ช่วยเหลือเพื่อขอ

คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี และท่ีส�าคัญกลุ่ม

นักการเมือง ได้ใช้การประสานงานท่ีดี เพื่อขอความช่วย

เหลือจากนักการเมืองระดับประเทศเพื่อให้การสนับสนุน

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชนกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในอ�าเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบว่า 

 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลการสร้างสัมพันธภาพของ

กลุ่มนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งและกลุ่มนักการเมืองที่

แพ้การเลือกตั้งปัจจุบันในการท�าความรู้จักกับกลุ่มองค์กร

ประชาชนในชุมชน พบว่า กลุ่มผู้น�าชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าและกลุ่ม

ข้าราชการ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กลุ่มนักการเมือง

ระดับท้องถ่ินได้เข้ามาสร้างความสัมพันธภาพ และได้เข้า
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มาท�าความรู้จักกับพี่น้องประชาชนและกลุ่มผู้น�าชุมชนใน

พื้นที่อยู่เป็นประจ�าและต่อเนื่อง การที่จะท�าให้กลุ่มนักการ

เมืองท้องถิ่นชนะการเลือกตั้งได้นั้น จ�าเป็นจะต้องประกอบ

ไปด้วย การเข้าไปมีส่วนร่วม การให้การสนับสนุน การสร้าง

ความสัมพันธ์และการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

ทุกองค์กร ทุกกลุ่มที่อยู่ในเขตพื้นที่และอีกประการหนึ่ง

มีความจริงใจในการเข้าไปช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมมี

ความต่อเน่ืองสม�่าเสมอ โดยเฉพาะการวางรากฐานทาง

ด้านงานมวลชน เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ และสร้างเสริม

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างดี ไม่ว่า

จะเป็นงานกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

กิจกรรมทางสังคมในเขตพื้นที่ทุกครั้งเมื่อมีการจัดงานกลุ่ม

นักการเมืองระดับท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งและไว้วางใจ

เข้ามาด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะเข้าร่วมกิจกรรมไม่

ขาดหรือถ้าหาไม่ได้มาด้วยตนเองก็จะส่งทีมงาน ตัวแทน

เข้ามาร่วมทุกครั้งท�าให้เกิดความไว้วางใจจากชาวบ้าน

ในพ้ืนที่ ที่เห็นว่านักการเมืองให้ความส�าคัญกับสิ่งเหล่า

นี้ และก็ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไปแล้วของนักการเมือง

ท้องถิ่นต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน

ท�าให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นฐานเสียงในการเลือก

ต้ังครั้งต่อไปและอีกประการหนึ่งชาวบ้านถือว่านักการ

เมืองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ก็ตามกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นของพื้นที่นั้น  

ส่วนสาเหตุที่ท�าให้กลุ ่มนักการเมืองที่แพ้การเลือกตั้ง  

มาจาก การขาดความร่วมมอื การขาดการมส่ีวนร่วม การไม่

ให้ความส�าคญักบักจิกรรมต่าง ๆ  การไม่ปกป้องผลประโยชน์

และการสร้างความสัมพันธ์ ที่เป็นมวลชนกับประชาชนทุก

กลุ่ม ทุกองค์กรที่อยู่ในพื้น นอกจากนั้นความจริงใจในการ

แก้ไขปัญหา การให้การสนับสนุนไม่มีความต่อเนื่องชัดเจน 

ท�าให้ประชาชนมองเห็นถึงความเข้าใจและจริงใจในการท�า

หน้าที่รับประชาชน จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้แพ้การเลือกตั้ง 

เพราะขาดความจริงใจ ความเชื่อใจ ของประชาชนนั่นเอง 

 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของกลุ่มองค์กร

ต่าง ๆ  ของประชาชนในการสนับสนุนของกลุ่มนักการเมือง

ที่ชนะในการเลือกต้ังและกลุ่มนักการเมืองที่แพ้การเลือก

ต้ัง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง

มีความเห็นสอดคล้องกันว่ากลุ่มนักการเมืองระดับท้องถิ่น

ได้รับการสนับสนุน โดยจะสนับสนุนแนะน�าเกือบทุกกลุ่ม 

โดยมีเหตุผลจากการเข้าถึงประชาชนตลอดเวลา ตลอดจน

การให้ความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ  สมัยที่ผ่าน

มาในการท�าหน้าท่ีบริหารงานท่ีสามารถท�าให้เห็นเป็นรูป

ธรรมทกุภาคส่วน จงึท�าให้ส่วนใหญ่จะยดึในตวับคุคลทีเ่ป็น

ผู้น�าทางการเมืองมากกว่า ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

สมัยที่ผ่าน จึงท�าให้ชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์จะให้การ

สนับสนุนในการหาเสียงและเรียกคะแนนเสียงด้วยความ

เต็มใจ ส่วนผู้น�าหมู่บ้านในฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้าน 

ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ามาให้การสนับสนุนได้เพราะต้อง

วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ในกลุ่มนักการเมืองท่ีแพ้การ

เลือกตั้ง พบว่า การสนับสนุนและช่วยเหลือในการหาเสียง

เลือกตั้งในฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้านไม่มากนัก เพียง

แต่รับฟังรับรู้นโยบายและวิธีการหาเสียงเท่านั้น เพราะ

ขาดความใกล้ชิดกับประชาชนไม่มีความคุ้นเคยผู้สมัคร

และความศรัทธาไม่มีจึงท�าให้การสนับสนุนส่วนใหญ่มีน้อย  

ไม่ว่าจะเป็นการแนะน�าบอกต่อผู้สมัคร ส่วนผู้น�าชุมชน

ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ามาให้การสนับสนุนได้เพราะต้อง

วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทความส�าคัญของ

คุณสมบัติ และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กลุ่มผู้น�า

ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม

พ่อค้า/แม่ค้าและกลุ่มข้าราชการ พบว่า มีความเห็นท่ีแตก

ต่างกันโดยแต่ละกลุ่มบางส่วนให้ความสนใจต่อนโยบาย

มากกว่า เพราะเห็นว่านโยบายเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวทาง

การพัฒนาชุมชนท่ีชัดเจน ซ่ึงหากมีนโยบายท่ีดีย่อมท�าให้

ชาวบ้านเกิดความนิยมชมชอบได้ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้น�า

ชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า บางส่วนให้

ความส�าคัญกับตัวบุคคลหรือคุณสมบัติส่วนบุคคล ซ่ึงเห็น

ว่าหากนักการเมืองมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 

มคีณุธรรมในการท�างาน ย่อมส่งผลให้การพฒันาชมุชนเป็น

ไปได้ด้วยดี อีกท้ังการก�าหนดนโยบายก็จะท�าได้ดีด้วย 

 4) ผลจากบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางการ

เมือง ในเขตพื้นท่ีเทศบาล จากการสัมภาษณ์กลุ่มต่าง ๆ 

ในพื้นท่ี พบว่า ทุกกลุ่มมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันคือ 

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในเขตพื้นท่ีส่ง

ผลบวกมากกว่าผลลบ เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่ 

มีการแข่งขันเข้าพบชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความช่วย

เหลือ และสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการในเรื่อง

ต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นท่ี
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 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายใน

การศึกษารูปแบบและวิธีการของการแข่งขันทางการเมือง

ท้องถิ่นที่ดี และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือก

ตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไป ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง 

จ�านวน 6 กลุ่ม ของเทศบาลต�าบล อ�าเภอนิคมพัฒนา มี

ความเห็นสอดคล้องกัน ในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ความ

โปร่งใสในการท�างานสามารถตรวจสอบได้ ไม่ใช้อ�านาจ

หรืออิทธิพลเข้าแทรกแซรงการเลือกตั้งเพื่อให้ได้เข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง รวมถึงความสัมพันธ์กับกลุ่ม

ต่าง ๆ ในการกดดันเชิญชวนกระท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

(2) ควรท�างานในเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน

อย่างต่อเนื่อง (3) เข้าร่วมรับฟังปัญหาของชาวบ้าน โดย

ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (4) ควรให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาอย่างจริงจังกับชุมชน โดยไม่หวังผล

ประโยชน์ตอบแทน (5) แสวงหาความร่วมมือกับชาวบ้าน

ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม 

การเกษตร การเมือง และการปกครอง และ (6) ประสาน

งานกับหน่วยงานราชการให้ชาวบ้านเพื่อให้มีความรวดเร็ว

ในการด�าเนินงาน ข้อขดัข้องต่าง ๆ  ของระเบยีบทางราชการ

 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาวิธี

การแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ ่มผลประโยชน์

ของเทศบาลต�าบล อ�าเภอนิคมพัฒนา ผลการวิจัย พบว่า  

(2.1) วิธีการและเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีน�ามาใช้

ในการแข่งขันทางการเมือง ได้แก่ (1) การน�าเสนอนโยบาย

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือเรียกอีก

อย่างว่า นโยบายประชานิยมที่ตอบสนองและแก้ ไขปัญหา 

ของคนในพื้นที่ ได ้ ทุกกลุ ่มทุกองค์กรของประชาชน  

(2) การสร้างความสมัพนัธ์ กบักลุม่องค์กรประชาชนทกุภาค

ส่วนโดยการลงพื้นที่และให้ความเป็นกันเองเหมือนญาติพี่

น้องเป็นรูปแบบในการแข่งทางการเมืองอันดับแรกที่จะ

ช่วยให้มีฐานคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้น (3) การเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรภาคประชาชน

แต่ละกลุ่มมีความต่อเนื่องและสม�่าเสมอ (4) การสนับสนุน

กิจกรรมของประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอ และ (5) ความต่อเนื่องในการลงพื้นท่ีและ

ความจริงใจในการท�างานจึงท�าให้สามารถชนะการเลือก

ตั้งได้ (2.2) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกลุ่ม

ผลประโยชน์ทางการเมืองในเขตพื้นที่ (1) การเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ขององค์กร

และกลุ่มมีความต่อเนื่องทุกครั้ง โดยให้ความส�าคัญของ

กิจกรรมประชาชนในเขตพื้นที่ซึ่งจะท�าให้เกิดความใกล้

ชิดและสร้างความมั่นใจในการท�างานทางการเมืองตลอด

จนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนั้นในเรื่องของการ

เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน (2) การให้การ

สนับสนุนส่งเสริม ผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ว่าจะ

เป็นทางด้านโครงการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อกลุ่มและองค์กรประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีนั้นมีความ

ต่อเนื่องสม�่าเสมอและคอยให้ความช่วยเหลือในด้านการ

ประสานงานและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทุก

กลุ่ม ก็จะท�าความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทางการ

เมืองมีความหนักแน่นมากขึ้นและเป็นฐานคะแนนเสียงใน

การเลือกตั้งครั้งต่อไป

 3) บทบาท ความส�าคญัของคณุสมบัต ิและนโยบาย

ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผลการวิจัย พบว่า (3.1) การให้

ความส�าคัญเกี่ยวกับนโยบายที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนท่ีกลุ่ม เพราะประชาชนจะสามารถรับรู้ได้

ว่านโยบายอะไรท่ีจะท�าประชาชนได้รับผลประโยชน์มาก

เหนือน้อย และบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถของกลุ่ม

การเมืองที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตนเองได้ 

นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีและแก้ไข

ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ (3.2) ตัวบุคคล 

บุคคลท่ีจะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะต้องเป็น

ท่ียอมรับจากประชาชนและมีความซ่ือสัตย์ มีความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์ท่ีจะสามารถก�าหนดนโยบายที่ดี

กับประชาชนได้ ท�าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น 

อภิปรำยผลกำรวิจัย
 จากผลการศึกษา พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชนกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเทศบาล

ต�าบลมะขามคู่ เทศบาลต�าบลมาบข่า และ เทศบาลต�าบล

มาบข่าพฒันา จงัหวดัระยอง ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชุมชนกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีชนะการเลือก

ตั้งจะเป็นรูปแบบ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เนื่องจาก

ส่วนใหญ่กลุ่มนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง เป็นคนใน

พื้นท่ีโดยก�าเนิด มีรูปแบบความสัมพันธ์แบบการเป็นเพื่อน

บ้าน เป็นคนในชุมชนเดียวกัน รูปแบบความสัมพันธ์แบบ

ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา และรวมไปถึงรูปแบบ



178 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

ความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์ต่างตอบแทน ผู้น�าของ

นักการเมืองที่ชนะการเลือกต้ังเป็นผู้มีฐานะทางการเงิน

ที่ดีพอสมควร ประกอบกับมีเครือญาติที่เป็นนักการเมือง

ท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ และท�าธุรกิจต่าง ๆ  ค้าขาย 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชพร กันทะวงศ์ (2551,  

น. 1) ที่ได้ศึกษาระบบอุปถัมภ์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อ

การก้าวสู่ต�าแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลต�าบลใน

เขตอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โดยท�าการผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัในการ

สัมภาษณ์ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ตัวแทนกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี/แม่บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ 

ในเทศบาลต�าบล 3 แห่ง เขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า  

1) รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

นายกเทศมนตรี กับกลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงในต�าบล ได้แก่

คะแนนใช้ระบบหัวคะแนนหรือเครือข่ายความสัมพันธ์ 

2) รูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ แก่

ประชาชนของผู้สมัครนายกเทศมนตรีในฐานะผู้ให้ท่ีมีผล

ต่อการโน้มน้าวให้ผู้อื่นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ ได้แก่ 

สัญญาว่าจะให้ที่ถูกต้องตามกฎหมายคือนโยบายท่ีใช้

ส�าหรับการหาเสียง และ 3) รูปแบบการให้ความสนับสนุน

การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้รับสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายก

เทศมนตรี เพราะเคยได้รับประโยชน์จากผลงานทางการ

เมืองของผู้นั้น และงานวิจัยของ บุญถม อุตเสนา (2539, 

น. 138-144) การซื้อขายเสียงเลือกตั้ง ในสังคมมนุษย์จะ

ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการคบหาสมาคมกันอย่าง

ใกล้ชิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู ่กับการตอบสนองความต้องการ

และท�าประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความต้องการ

และผลประโยชน์จึงเป็นตัวก�าหนดที่ท�าให้เกิดการซ้ือขาย

เสียงเลือกตั้งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบอุปถัมภ์ คือ  

เมื่อรับเงินแล้วต้องเลือกผู้สมัครหมายเลขน้ันตามแนวคิด  

“ผู้อปุถมัภ์” และ “ผูร้บัอปุถมัภ์” เป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง

บคุคลสองฝ่ายซึง่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ความ

สัมพันธ์แบบน้ีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็น

หลักและอาจส้ินสุดลงเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งและ

อ�านาจของผู้อุปถัมภ์ว่าสามารถควบคุมและแบ่งสรรผล

ประโยชน์อันเป็นคุณค่าทางสังคมของคน มาตั้งอยู ่บน

คุณค่าความสัมพันธ์ของการให้ความช่วยเหลือ ความเป็น

เครือญาติ ความเกรงใจ บุญคุณ ความเคารพ อาวุโสและ

ความใกล้ชิดอันเป็นคุณค่าที่น�ามาพิจารณาในการชักจูง 

การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ของหัวคะแนนจากผู้มีฐานะดี

ถือเป็นการท�าบุญและสะสมบุญ สภาพดังกล่าวก่อให้เกิด 

“กลุ่มบริวาร” ระบบอุปถัมภ์ในที่สุดการแสวงหาผู้อุปถัมภ์

และผู้ใต้อุปถัมภ์จะด�าเนินต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบ และกลาย

เป็นสถาบันที่มีเสถียรภาพ ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์กับ

กลุ่มข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจ และนักการเมืองระดับ

ชาติ ซ่ึงต่างก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันมาโดย

ตลอด เช่นเดยีวกบัลกัษณะความสมัพนัธ์ของชมุชนกบักลุม่

ผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีแพ้การเลือกตั้งพบว่า มีความ

สัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกัน คือ ลักษณะความสัมพันธ์แบบ

คนรู้จัก คนคุ้นเคย เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้น�าของกลุ่ม

ทางการเมืองกลุ่มนี้จะไม่ใช่คนในพื้นท่ี แต่ก็มีเพื่อนและมี

เครือญาติ คนรู้จัก และคนให้การสนับสนุนในชุมชน แต่มี

จ�านวนไม่มากเท่ากับกลุ่มของนักการเมืองที่ชนะการเลือก

ตั้ง ถึงแม้ว่าสมาชิกของกลุ่มนี้บางคนจะเป็นคนในพื้นท่ีของ

ชุมชนโดยตรง แต่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท่ีโดดเด่น รวมไปถึง

การท�างานช่วยเหลือชุมชน หรือสนับสนุนงบประมาณใน

ชุมชนมากมายนัก จึงส่งผลให้แพ้การเลือกตั้ง 

 ในส่วนของวิธีการ และเครื่องมือของกลุ ่มผล

ประโยชน์ทางการเมอืงทีน่�ามาใช้ในการแข่งขันของเทศบาล

ต�าบลมะขามคู่ เทศบาลต�าบลมาบข่า และ เทศบาลต�าบล

มาบข่าพัฒนา จังหวัดระยอง ผลจากการศึกษา พบว่า  

วิธีการ และเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง

ที่ชนะการเลือกตั้งน�ามาใช้ในการแข่งขันทางการเมืองนั้น 

คือ การใช้นโยบายในการหาเสียง ที่เน้นการช่วยเหลือ  

ส ่งเสริมอาชีพของชาวบ้านเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก 

สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้าน และสามารถ

น�ามาปฏิบัติกับชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีวิธีการหา

เสียง โดยการลงพื้นท่ีเข้าพบเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชาวบ้าน ตลอด

จนให้การสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชนเป็นประจ�า ซ่ึงการใช้เครื่องมือหรือวิธี

การดังกล่าวท�าให้ชาวบ้านเกิดความช่ืนชอบ ไว้วางใจลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งให้ และท�าให้ชนะการเลือกตั้ง เช่น

เดียวกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีแพ้การเลือกตั้งมี

วิธีการ และเครื่องมือในการแข่งขันทางการเมืองท่ีไม่แตก

ต่างจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองที่ได้รับชัยชนะใน

การเลือกตั้ง ซึ่งผลการศึกษาของแสวง รัตนะมงคลมาศ 

(2532, น. 213) ได้ระบุไว้ว่า กลุ่มผลประโยชน์ มีอิทธิพล

ต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์เป็น 
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กลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  โดย

สมัครใจ มิใช่เป็นการรวมตัวในลักษณะที่ถูกบังคับให้มา

รวมกัน หรืออยู่ในสภาวะถูกครอบง�าบางอย่างท่ีท�าให้เกิด

การรวมตัวกันข้ึน โดยกลุ่มผลประโยชน์มีเจตนาของการ

เข้ารวมกลุ่มก็เพื่อที่จะใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการปกป้อง

รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง โดยมิใช่เป็นการรวมกัน

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แต่อย่าง

ใด และกลุ่มผลประโยชน์มีความต้องการที่จะใช้กลุ่มเป็น

เครื่องมือในการด�าเนินการทางการเมืองในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับนโยบายต่าง ๆ  ของภาครัฐ อันจะเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง

กับผลประโยชน์ของกลุ่ม” 

ข้อเสนอแนะ
 1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา (1.1) นักการ

เมืองควรที่จะให้ความส�าคัญในการลงพื้นที่เพื่อพบปะ

กับชาวบ้าน พูดคุย สอบถามปัญหาหรือสอบถามความ

ต้องการของชาวบ้านอยู่เป็นประจ�าและต่อเน่ือง เพื่อให้

เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับ

ชาวบ้านในพ้ืนที ่ซึง่การกระท�าดงักล่าวจะท�าให้กลุม่นกัการ

เมืองได้ทราบและสามารถน�าสิ่งที่ได้ทราบจากชาวบ้านไป

ก�าหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี (1.2) ควรมีการ

ส่งเสริมความรู้ภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลัก

การปกครองตนเองในระดับท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ

ต่าง ๆ  ทั้งท�าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการท�างาน

ของกลุ่มนักการเมืองที่ตนเองได้ลงคะแนนเลือกตั้งเข้ามา

ท�าหน้าท่ีผู้บริหาร และสามารถตรวจสอบการท�างานได้

อย่างสม�่าเสมอ โดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารแสวงหา

ผลประโยชน์จากการบริหารเทศบาลได้ (1.3) กลุ่มนักการ

เมอืงไม่ควรใช้ความสมัพนัธ์เชงิเครอืญาตกิบัคนในชมุชนใน

ทางท่ีผิด เช่น การให้ญาติสนิทเป็นหัวคะแนนให้ เป็นต้น 

ขณะเดียวกันควรใช้ความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติในทาง

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน การขอความร่วมมือ ร่วมใจกับ

คนในชุมชนร่วมกันพฒันาชุมชน รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ 

ความต้องการแก้ไขปัญหาในชุมชน เป็นต้น

 2 )  ข ้ อ เสนอแนะในการศึ กษาครั้ ง ต ่ อ ไป  

(2.1) ควรศึกษาบทบาทของกลุ ่มผลประโยชน์ทางการ

เมืองท่ีมีต่อการพัฒนาทางการเมือง (2.2) ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อค่านิยมของประชาชนต่อบทบาททางการเมือง

ของผู้น�าท้องถ่ิน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและสร้างสมการพยากรณ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะของ

ภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม กับประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในปีการศึกษา 2560 จ�านวน 243 คน  

โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan และสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ แบ่งออกเป็นสี่ตอน ได้แก่ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

และประสิทธิผลการท�างานเป็นทีม โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัย

ด้านคณุลักษณะของภาระงาน ปัจจยัด้านบรบิทองค์การ และปัจจยัด้านการสนบัสนนุทางสงัคม ของครโูดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก (2)ประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (3) ปัจจัยด้านคุณลักษณะ

ของภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท�างาน

เป็นทีมของครูโดยรวมอยู่ในระดับสูงและสามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค�ำส�ำคัญ: การท�างานเป็นทีม, โรงเรียนมัธยมศึกษา, จังหวัดตราด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรท�ำงำนเป็นทีมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตจังหวัดตรำด 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17

Factors Affecting Teamwork Effectiveness of Secondary School Teachers  

in Trat Province under the Secondary Educational Service Area Office 17
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บทน�ำ

การท�างานเป็นทีมมีปัจจัยส�าคัญหลายประเด็น

ที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ

ท�างานเป็นทีมของบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งบุคลากรทุกคน

จ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกัน และตามนโยบาย

ก�ากับดูแลองค์กรที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ ได้ก�าหนดค่านิยมองค์กรที่ดีไว้ ประกอบ

ด้วย ETIS (Excellent มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน,  

Teamwork เน้นการท�างานเป็นทีม, Integrity ยึดมั่นใน

คณุธรรมท�าในสิง่ทีถู่กต้องและสงัคมยอมรบั, Service mind  

การมีจิตบริการ) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านธรรม

มาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่

องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านธรรมมาภิบาล การให้

บริการทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการท�างาน รวมท้ัง

มีการพัฒนาระบบการท�างานเป็นทีมอยู่เสมอ (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556, น. 5) ซ่ึงจะ

มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบวนการ โดยเริ่มจาก การจัด

ระบบในการท�างาน ขั้นตอนการด�าเนินงานอย่างมีระบบ 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate causal relationships and to generate a predictive  

equation with factors of job characteristics, organizational context, as well as social support and 

teamwork effectiveness of secondary school teachers in Trat Province. The sample included those 

teachers of the secondary schools in Trat province in the academic year 2017. Based on the Krejcie 

and Morgan Sample Size Table, the sample was derived by means of stratified random sampling, 

and classified by school size criterion, consisting of 243 teachers. The instrument used for collecting 

data during the months of April to May was an opinionable five-rating scale questionnaire, which 

was divided into four parts, factors of job characteristics, organizational context, social support, and 

the teamwork effectiveness. The results were revealed as follows (1) factors of job characteristics, 

organizational context, and social support of secondary school teachers, as a whole and with each 

particular aspect, was found at a high level (2) teamwork effectiveness of secondary school teachers,  

both as a whole and with each particular aspect, was also found at a high level (3) factors of job  

characteristics, organizational context, as well as social support which related to teamwork effectiveness 

of secondary school teachers were highly correlated and predictable at the .01 level of significance. 

Keywords: teamwork, secondary school, Tart province

การลงมือท�างาน และ การประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 

ยิ่งในยุคแห่งการแข่งขัน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าต่าง ๆ  การบริหาร

ราชการจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องปรับรูปแบบ วิธีการท�างาน  

และการพัฒนาสมรรถภาพของคนไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น 

“การท�างานเป็นทมี” จงึเป็นกลยทุธ์ทางเลอืกในการพฒันา

องค์กร เพราะเป็นการบูรณาการความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และพฤติกรรมของคนท่ีหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน 

อนึ่งการที่ทีมจะประสบความส�าเร็จได้นั้นย่อมมาจากความ

ร่วมมือร่วมใจในการท�างานของทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น

สถานศึกษา ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัด ดังนั้น การท�างาน

เป็นทีมของบุคลากรภายในโรงเรียนจ�าเป็นต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของหน่วยงานท่ีตนเองสังกัดอยู่  

ตลอดจนเป้าประสงค์ของหน่วยงานก่อน แล้วจึงค่อย

พิจารณาว่าจะท�าอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ท่ีเหมาะ

สมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลักดันการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไปสู ่จุดหมายที่พึงประสงค์ได้  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 183

(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549, น. 15-16) 

จากการสมัภาษณ์สภาพปัญหาการด�าเนนิงานของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด พบว่าสมาชิกในทีม

มีความเห็นแก่ตัว รวมถึงคนในทีมไม่ได้ร่วมมือกันท�างาน

อย่างจริงจัง มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันของสมาชิกใน

ทีม บางคนท�ามาก บางคนท�าน้อย การแบ่งงานให้กับ

สมาชิกในทีมไม่มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ

และความถนัดของสมาชิกในทีมแต่ละคน การที่สมาชิกใน

ทีมไม่ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการท�างาน การรับ

ส่งข้อมูลข่าวสารของสมาชิกภายในทีมไม่ตรงกัน สมาชิก

ในทีมไม่เข้าใจเป้าประสงค์ของการท�างานให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน และการเกิดความขัดแย้งกันเองระหว่าง

สมาชิกในทีม

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดตราด ว่ามีปัจจัยอะไร

บ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีม เพื่อน�าผล

การวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม ปรับปรุง 

และพัฒนาการท�างานเป็นทีม ที่จะส่งผลให้การบริหารงาน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความก้าวหน้า ประสบความ

ส�าเร็จและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท�างานเป็นทีม 

ของครู

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน 

ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทาง

สังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครู 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

คุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และ

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การท�างานเป็นทีมของครู

 4. เพื่อสร้างสมการพยาพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ท�างานเป็นทีมของครู

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  

 ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของภำระงำน

 Hackman (1980 อ้างถึงใน ภิญโญ มนูศิลป์, 

2551, น. 60-62) จากการอ้างอิงแนวคิดพื้นฐานตาม

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg two-factors 

theory) โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบงานที่เหมาะ

สมด้วยเห็นว่าคุณลักษณะของงานจะสามารถสร้างเงื่อนไข

ให้เกิดแรงจูงใจในการท�างานสูง ความพึงพอใจและเกิดผล

การปฏิบัติงานสูง ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยออกเป็นห้าองค์

ประกอบ ดังนี้

 1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety) 

หมายถึง คุณลักษณะของภาระงานที่สามารถระบุได้ว่า

กิจกรรม ทักษะและความรู้ความสามารถท่ีจะต้องน�ามา

ใช้ในการท�างานนั้นมีความหลากหลาย มีความแตกต่าง

กันและมีความท้าทายต่อการท�างานของสมาชิกมากน้อย

เพียงใด การที่สมาชิกในทีมได้ตระหนักถึงความแตกต่าง

หลากหลายของทักษะและความรู้ความสามารถที่ต้องน�า

มาใช้ในการท�างาน จะเป็นสิ่งท่ีส่งผลให้เกิดการรับรู้ว่างาน

ท่ีท�าเป็นสิ่งท่ีมีความหมาย (Meaningfulness) มีคุณค่า  

มีความพิเศษ มีความส�าคัญและมีคุณค่าต่อตนเองและทีม

 2. เอกลกัษณ์ของภาระงาน (Task identity) หมายถงึ  

คุณลักษณะของภาระงานที่ผู้ปฏิบัติรับรู้ว่า ภาระงานนั้น

มีองค์ประกอบอย่างไร ครอบคลุมชิ้นงานย่อยอะไรบ้าง  

รวมท้ังสามารถระบุความส�าเร็จได้ สมาชิกในทีมสามารถ

บอกได้ว่างานดังกล่าวนั้น ท�าได้ครบเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

หรือท�าส�าเร็จเพียงบางส่วนของงานเท่านั้น ในห้วงเวลา

ท่ีก�าหนดจะสามารถท�างานนั้นจบสิ้นหรือไม่ หรือหากจะ

ท�าให้ส�าเรจ็จะต้องใช้เวลามากน้อยเพยีงใด การรบัรูถึ้งความ

ส�าเรจ็ของงานจะท�าให้สมาชกิในทมีตระหนกัถึงความหมาย

และคุณค่าของการท�างานเช่นเดียวกับองค์ประกอบแรก  

ซ่ึงสมาชิกในทีมจะมีความรู้สึกผูกพันต่องานยิ่งข้ึน

 3. ความส�าคญัของภาระงาน (Task significance) 

หมายถึง คณุลกัษณะของภาระงานท่ีสามารถรบัรูไ้ด้ถงึความ

ส�าคัญที่เกี่ยวพันและส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตการ

ท�างาน รวมท้ังการส่งผลกระทบต่อทีม องค์การและสังคม 

ความส�าคญัดงักล่าวมอีทิธพิลต่อสมาชกิทัง้ในด้านกายภาพ 

จิตใจ รวมท้ังความรู้สึกเป็นเจ้าของของสมาชิกทุกคนในทีม

 4. ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง 



184 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

คุณลักษณะของภาระงานซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่างานนั้นเปิด

โอกาสให้มเีสรีภาพในการท�างาน มโีอกาสได้ใช้วจิารณญาณ

และมีความรับผิดชอบในงานที่ท�าอยู ่มากน้อยเพียงใด 

นอกจากนั้น การได้รับโอกาสในการประสานความร่วม

มือกับบุคคลอื่น ได้รับโอกาสให้ได้ใช้ความสุขุมรอบคอบ

เพ่ือก�าหนดตารางการท�างานและวิธีการในการท�างาน

ของตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นตลอดจนได้ตัดสินใจด้วย

ตนเองหรือไม่มากน้อยเพียงใด หรือเป็นเพียงการปฏิบัติ

ไปตามคู่มือการท�างานที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น 

อิสระในการท�างานที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้สมาชิกในทีม

แต่ละคนเกิดจิตส�านึกของความรับผิดชอบ ความส�าเร็จ 

หรือความล้มเหลวในการท�างานมากขึ้นเช่นกัน 

 5. การสะท้อนผล (Feedback) หมายถึง 

คุณลักษณะของภาระงานที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมทุก

คนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท�างานและประสิทธิผล

ของการท�างานของตนเองอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 

การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นการสะท้อนผลการ

ท�างาน ท�าให้ได้รบัทราบความคดิเหน็ ความรูส้กึนกึคดิ ของ

ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะน�าไปสู่การพัฒนาหรือ

ปรับปรุง แก้ไขการท�างานในอนาคต การสะท้อนผลการ

ท�างานเป็นความรู้จากผลการท�างาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส

ให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีสร้างความพึงพอใจต่อการท�างานของตน 

 ปัจจัยด้ำนบริบทองค์กำร

 ภิญโญ มนูศิลป์ (2551, น. 47) และ Guzzo an 

Dickson (1996, pp. 307-338) ได้กล่าวว่า บริบทองค์การ

เป็นปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไข มีความส�าคัญ

และเอือ้ต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของทมี ซึง่จ�าแนก

ออกเป็นสี่ด้าน ประกอบด้วย

 1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการให้

ความรู้ ความเข้าใจ การเพิ่มพูนทักษะความสามารถและ

เจตคติที่ดีในการท�างานให้แก่สมาชิกของทีม โดยได้อธิบาย

ถึงความส�าคัญในประเด็นนี้ว่า องค์การต้องมีระบบการ

สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ 

 2. ระบบสารสนเทศ (Information System) 

ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจและ

การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา นอกจาก

นัน้ยงัเป็นส่ิงทีช่่วยในการก�าหนดเป้าประสงค์ การออกแบบ

ภาระงานและการเลือกแนวทางและวิธีการในการท�างาน

ของสมาชิก

 3. รางวัล (Reward) การให้รางวัลถือเป็นการ

กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีพฤติกรรมการท�างานที่ดีและมี

จุดหมายที่ส�าคัญ คือ จูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถ

เข้าร่วมท�างานในทีม และเพื่อรักษาให้บุคคลเหล่านั้นให้

คงการท�างานต่อไปและเพื่อกระตุ้นให้การท�างานบรรลุถึง

เป้าประสงค์สูงสุด

 4. ทรัพยากร (Resources) องค์การต้องถึงพร้อม

ด้วยความพอเพียงด้วยทรัพยากรทั้งสี่ลักษณะ คือ วัตถุดิบ 

วสัดอุปุกรณ์ เครือ่งมอื และช่วงเวลา ในการท�างาน นอกจาก

นี้ การด�าเนินงานของทีมต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียง

พอต่อความต้องการและความจ�าเป็น

  

 ปัจจัยด้ำนกำรสนับสนุนทำงสังคม

 Schaefer,et al. (1981 อ้างถึงใน ศรมณ เทพแก้ว,  

2552, น. 47) ได้ให้ความหมายของแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม 

หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการติดต่อและให้การช่วยเหลือซ่ึง

กันและกัน ซ่ึงมีการแบ่งแตกต่างกันตามเป้าประสงค์ของ 

ผู้ที่ศึกษา ที่ต้องการเน้นขนาดของกลุ่มบุคคล ความใกล้ชิด 

ลักษณะของความสัมพันธ์ และระยะของความสัมพันธ์ซึ่ง

การสนับสนุนทางสังคมสามารถแบ่งออกเป็นสามรูปแบบ 

ประกอบด้วย

 1. การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional 

support) ได้แก่ การให้ความสนใจการยอมรับ และการ

ให้ก�าลังใจ ความอบอุ่นใจ และความเช่ือมั่นและไว้วางใจ

 2. การสนับสนุนด้านวัตถุ (Tangible support) 

ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของ เงินทอง หรือ

บริการ

 3. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informa-

tional support) ได้แก่ การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การท�างานและการให้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการการะท�า

ของบุคคลและการให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหา

  

 กำรท�ำงำนเป็นทีม

 ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดของ Getzels and Thalen 

(1960) และ McGregor (1960; Likert, 1961; Argyris, 

1964 cited in Parker, 1990) ผู้วิจัยได้ศึกษาสังเคราะห์มา

เป็นพฤตกิรรมการท�างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบ

ด้วยหกด้าน คือ 
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 1. การมีปฏิสัมพันธ์ คือ การท�างานร่วมกับผู้อื่น

การติดต่อกับผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกัน 

มีความห่วงใยเอื้ออาทรกัน มีการสร้างบรรยากาศทีดีใน

การท�างาน

 2. การสื่อสารอย่างเปิดเผย คือ การติดต่อกันกัน

อย่างทั่วถึงและเปิดเผยตรงไปตรงมามีความชัดเจน สมาชิก

สนใจข่าวสารทีรับฟังโดยปราศจากความแคลงใจสนับสนุน

ให้ผู้อื่นเปิดเผยสมาชิกเปิดใจและร่วมมือกันแก้ปัญหา

 3. การมีส่วนร่วม คือ การท�างานทีสมาชิกแต่ละ

คนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและร่วมมือกันแก้ปัญหา 

มีการท�างานโดยกระบวนการกลุ่มสมาชิก มีความรับผิด

ชอบต่อกัน มุ่งมันไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน และเสริม

สร้างการรับรู้ในการท�างานร่วมกัน

 4. การมเีป้าประสงค์เดยีวกนั คอื ทศิทางทสีมาชกิ

ทกุคนร่วมกนัก�าหนดข้ึน เพือ่ให้เกดิความเข้าใจเป้าประสงค์

ของการท�างานท่ีตรงกันและแจ่มชัด

 5. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน คือ ความรู้สึก

ระหว่างบุคคลโดยรวมไว้ซ่ึงความรัก ความเมตตา นิยมชม

ชอบ ความเช่ือมันจนเกิดความเช่ือถือ ไว้วางใจในบุคคลนั้น

ด้วยความเต็มใจ

 6. การยอมรับนับถือ คือ การรับฟังซึงกันและกัน 

เคารพในบทบาทหน้าทีของกันและกันยอมรับในความแตก

ต่างของกันและกันด้วยความจริงใจ และพร้อมทีจะร่วมกัน

ท�างานด้วยความเต็มใจ

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของภำระงำน

1. ด้านความหลากหลายของทักษะ

2. ด้านเอกลักษณ์ของภาระงาน

3. ด้านความส�าคัญของภาระงาน

4. ด้านความเป็นอิสระ

5. ด้านการสะท้อนผล 

ปัจจัยด้ำนบริบทองค์กำร

1. ด้านการฝึกอบรม

2. ด้านระบบสารสนเทศ

3. ด้านรางวัล

4. ด้านทรัพยากร

ประสิทธิผลกำรท�ำงำนเป็นทีม 

1. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์

2. ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย

3. ด้านการมีส่วนร่วม

4. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน

5. ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน

6. ด้านการยอมรับนับถือ

ปัจจัยด้ำนกำรสนับสนุนทำงสังคม

1. ด้านอารมณ์

2. ด้านวัตถุ

3. ด้านข้อมูลข่าวสาร
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัย

ด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม

มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครู 

 2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัย

ด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม  

สามารถพยาพยากรณ์ประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของ

ครูได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ในการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่

ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังต่อไปน้ี

 1. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สมบูรณ์

มาลงรหัส ให้คะแนนตามน�้าหนักคะแนนแต่ละข้อและ

บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

 2. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลและน�าผลการค�านวณ

มาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์และสมมติฐานของการ

ศึกษาวิจัยต่อไป

 2.1 วิ เคราะห ์ป ัจจัยด ้านคุณลักษณะของ

ภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้าน

การสนับสนุนทางสังคมโดยใช้ ค ่าคะแนนเฉลี่ย ( )  

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งท�าการวิเคราะห์โดย

รวม รายด้านและรายข้อ แปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การ

แปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติของบุญชม 

ศรีสะอาด (2556, น. 121) ดังนี้

 4.51-5.00 หมายถึง ปัจจัยแต่ละด้านส่งผลต่อ

การท�างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด

 3.51-4.50 หมายถึง ปัจจัยแต่ละด้านส่งผลต่อ

การท�างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก

 2.51-3.50 หมายถึง ปัจจัยแต่ละด้านส่งผลต่อ

การท�างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง

 1.51-2.50 หมายถึง ปัจจัยแต่ละด้านส่งผลต่อ

การท�างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย

 1.00-1.50 หมายถึง ปัจจัยแต่ละด้านส่งผลต่อ

การท�างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 2.2 วิเคราะห์การท�างานเป็นทีมของครูโดยใช้  

ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าความเบ่ียงเบน มาตรฐาน (SD)  

ซึ่งท�าการวิเคราะห์เป็นโดยรวมและรายด้านและรายข้อ  

แปลความหมายโดยใช ้ เกณฑ ์การแปลความหมาย 

ค่าคะแนนเฉลีย่ของการปฏบัิตขิองบุญชม ศรสีะอาด (2556, 

น. 121) ดังนี้

 4.51-5.00 หมายถงึ มกีารท�างานเป็นทมีมากทีส่ดุ

 3.51-4.50 หมายถึง มีการท�างานเป็นทีมมาก

 2.51-3.50 หมายถึง มกีารท�างานเป็นทีมปานกลาง 

 1.51-2.50 หมายถึง มีการท�างานเป็นทีมน้อย

 1.00-1.50 หมายถงึ  มกีารท�างานเป็นทมีน้อยทีสุ่ด 

 2.3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลระหว่าง

ด้านคุณลักษณะของภาระงาน ด้านบริบทองค์การ และ

ด้านการสนับสนุนทางสังคม กับประสิทธิผลการท�างานเป็น

ทีมของครูโดยเป็นค่าต่อเนื่องในมาตราอัตราส่วน (Ratio 

scale) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

(Pearson’s product-moment correlation coefficient)  

แล้วเทียบกับเกณฑ์ของพวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2543, น. 144 -145)  

ดังนี้ 

 0.80-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับ

สูงมาก

 0.60-0.79 หมายถึง มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 

 0.40-0.59 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลาง

 0.20-0.39 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับ

ค่อนข้างต�่า

  0.00-0.19 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต�า่ 

 2.4 การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ท�างานเป็นทีมของครูจากปัจจัยด้านบริบทองค์การ ปัจจัย

ด้านคณุลกัษณะของภาระงาน และปัจจยัด้านการสนบัสนนุ

ทางสงัคม โดยการท�านายตวัแปรเกณฑ์ (Y) จากตวัแปร k ตวั  

สมการท�านายเชิงเส้นตรง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

จงัหวดัตราด สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 17 ประจ�าปีการศึกษา 2560 จ�านวน 625 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในปีการศึกษา 2560 โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
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ตารางของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 243 คน จากนั้นท�าการสุ่มสุ่มแบบ

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาด

โรงเรียนเป็นเกณฑ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ้ ในการศึ กษาค ้นคว ้ าครั้ งนี้  

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) จ�านวน

หน่ึงฉบับ แบ่งเป็นสี่ตอน ดังนี้

 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด ้าน

คุณลักษณะของภาระงาน จ�านวน 23 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น  

เท่ากับ .93

 ตอนท่ี 2 ของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

บริบทองค์การ จ�านวน 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการ

สนับสนุนทางสังคม จ�านวนแปดข้อ มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ .93

 ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการท�างานเป็นทมี

ของครู จ�านวน 33 ข้อ ทั้งฉบับ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือ

และความอนุเคราะห์จากผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อแจกแบบสอบถามไป

ยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดตราด สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

 2. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 17 ออกหนงัสอืขอความร่วมมอืและความอนเุคราะห์ไป

ยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดตราด สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในการให้ความร่วม

มือกับผู้วิจัย ในการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นและเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน

 3. จัดส่งแบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์ไป

ยงัผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตจังหวดัตราด ระหว่าง

เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม จ�านวน 16 โรงเรียน 

เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังข้าราชการครูในแต่ละโรงเรียน

ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 

 4.  ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนเพื่อให ้ ได ้

แบบสอบถามครบจ�านวนกลุ ่มตัวอย ่างท่ีก�าหนดไว ้

โดยสามารถเก็บแบบสอบถามคืนได้จ�านวน 243 ฉบับ  

จากจ�านวน 243 ฉบบัช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนมถินุายน

 5. น�าแบบสอบถามท่ีเรียกเก็บคืนมาแล้วทั้งหมด

มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วด�าเนินการวิเคราะห์

ผลตามข้ันตอนของการวิจัยต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระ

งาน ด้านบริบทองค์การ และด้านการสนับสนุนทางสังคม 

และประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครูสถิติท่ีใช้ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 2. การวเิคราะห์ข้อมลูความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ด้านบริบทองค์การ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม กับการท�างานเป็นทีม

ของครูโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s product-moment correlation coefficient)

 3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสทิธผิลการท�างาน

เป็นทีมของครู จากปัจจัยด้านบริบทองค์การ ปัจจัยด้าน

คณุลกัษณะของภาระงาน และปัจจยัด้านการสนบัสนนุทาง

สังคม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

(Stepwise multiple regression analysis) เพื่อเลือก

ตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด โดยผู ้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ตาม

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ 

(Tolerance) มีค่าไม่น้อยกว่า 0.10 ค่าปัจจัยการขยายตัว

ของความแปรปรวน (VIF) มีค่าท่ีน้อยกว่า 10 

ผลกำรวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ของครู

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านความ

หลากหลายของทักษะ ด้านความส�าคัญของภาระงาน  

และด้านเอกลักษณ์ของภาระงาน ตามล�าดับ
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ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของภำระงำน
n = 243

SD ระดับ อันดับ

1. ด้านความหลากหลายของทักษะ 3.94 0.56 มาก 1

2. ด้านเอกลักษณ์ของภาระงาน 3.85 0.52 มาก 3

3. ด้านความส�าคัญของภาระงาน 3.86 0.54 มาก 2

4. ด้านความเป็นอิสระ 3.79 0.62 มาก 5

5. ด้านการสะท้อนผล 3.81 0.58 มาก 4

รวม 3.85 0.47 มาก -

ปัจจัยด้ำนบริบทขององค์กร
n = 243

SD ระดับ อันดับ

1. ด้านการฝึกอบรม 3.77 0.61 มาก 1

2. ด้านระบบสารสนเทศ 3.73 0.67 มาก 3

3. ด้านรางวัล 3.72 0.66 มาก 4

4. ด้านทรัพยากร 3.76 0.65 มาก 2

รวม 3.74 0.56 มาก

ปัจจัยด้ำนกำรสนับสนุนทำงสังคม
n = 243

SD ระดับ อันดับ

1. ด้านอารมณ์ 3.96 0.62 มาก 1

2. ด้านวัตถุ 3.88 0.59 มาก 2

3. ด้านข้อมูลข่าวสาร 3.85 0.59 มาก 3

รวม 3.90 0.56 มาก

 2. ปัจจัยด้านบริบทองค์การ ของครูโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจาก

 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ของครู

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับคะแนน

 4. ประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครูโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ 

ด้านการมีเป้าประสงค์เดียวกัน และด้านความไว้วางใจซึ่ง

กันและกัน ตามล�าดับ

มากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม  

ด้านทรัพยากร และด้านระบบสารสนเทศ ตามล�าดับ

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านอารมณ์  

ด้านวัตถุ และด้านข้อมูลข่าวสาร ตามล�าดับ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 189

กำรท�ำงำนเป็นทีม
n = 243

SD ระดับ อันดับ

1. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.77 0.62 มาก 5

2. ด้านการส่ือสารอย่างเปิดเผย 3.78 0.54 มาก 4

3. ด้านการมีส่วนร่วม 3.75 0.54 มาก 6

4. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.85 0.58 มาก 2

5. ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3.82 0.59 มาก 3

6. ด้านการยอมรับนับถือ 3.86 0.57 มาก 1

รวม 3.81 0.50 มาก

 5. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัย

ด้านบริบทองค์การและปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการท�างานเป็นทมีของครโูดย

รวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

X1

1

X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X3.1 X3.2 X3.3 Y

X1

1

1 .622*

*

.596*

*

.482*

*

.574*

*

.493*

*

.457*

*

.411*

*

.481*

*

.416*

*

.441*

*

.514*

*

.499*

*

X1

2

1 .622*

*

.673*

*

.693*

*

.553*

*

.513*

*

.539*

*

.612*

*

.532*

*

.560*

*

.548*

*

.622*

*

X1

3

1 .621*

*

.704*

*

.535*

*

.460*

*

.444*

*

.542*

*

.542*

*

.571*

*

.631*

*

.604*

*

X1

4

1 .695*

*

.640*

*

.621*

*

.619*

*

.556*

*

.572*

*

.606*

*

.633*

*

.651*

*

X1

5

1 .638*

*

.601*

*

.623*

*

.657*

*

.611*

*

.619*

*

.622*

*

.675*

*

X2

1

1 .743*

*

.717*

*

.685*

*

.637*

*

.733*

*

.725*

*

.736*

*

X2

2

1 .569*

*

.616*

*

.461*

*

.599*

*

.588*

*

.606*

*

X2

3

1 .672*

*

.557*

*

.566*

*

.594*

*

.686*

*

X2

4

1 .588*

*

.696*

*

.627*

*

.650*

*

X3

1

1 .781*

*

.739*

*

.656*

*

X3

2

1 .824*

*

.708*

*

X3

3

1 .702*

*

Y 1

** p < .01
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 6. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัย

ด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม  

ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครู

เรียงล�าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านบริบท

องค์กร ด้านการฝึกอบรม (X
2.1

) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ

ภาระงาน ด้านการสะท้อนผล (X
1.5

) ปัจจัยด้านการสนบัสนนุ

ทางสังคม ด้านวัตถ ุ(X
3.2

) ปัจจยัด้านบรบิทองค์การ ด้านรางวลั  

(X
2.3

) และปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ด้านความ

ส�าคญัของงาน (X
1.3

) โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู

ทั้งห้าด้านเท่ากับ .824 และสามารถพยากรณ์ร่วมกันได้

ร้อยละ 67.90 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการท�างาน

เป็นทีมของครูในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้  

 Ŷ  = .655 + .183 (X
2.1

) + .110 (X
1.5

) + .209  

        (X
3.2

) + .188 (X
2.3

) + .139 (X
1.3

) 

หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 Ẑ   = .221 (Z
2.1

) + .126 (Z
1.5

) + .245 (Z
3.2

)  

         + .245 (Z
2.3

) + .245 (Z
1.3

)

กำรอภิปรำยผล

 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดตราดโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร

โรงเรียนเห็นว่าคุณลักษณะของภาระงานมีความส�าคัญ

ต่อทีมซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกัน ภาระ

งานอาจสร้างความสุข ความพึงพอใจหรืออาจสร้างความ

ไม่พึงพอใจ ตลอดจนความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นกับสมาชิก

ของทีมได้ การออกแบบภาระงานเพื่อให้เกิดความจูงใจใน

การท�างาน และเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้เกิดความพากเพียร

และมคีวามอตุสาหะในการท�างานเพือ่ให้บรรลเุป้าประสงค์ 

สอดคล้องกับ Hackman and Oldham(1980) ได้กล่าวว่า  

คุณลักษณะงานเป็นกระบวนการทางพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม

ความส�าคญัของงานทีท่�าให้บคุคลเกดิแรงจูงใจและความพงึ

พอใจในงาน รับรู้ถึงคุณค่าของงาน ผลของงานและความ

รับผิดชอบในผลของงาน โดยบุคคลจะแสดงออกถึงความ

เต็มใจ และตั้งใจที่จะท�างานที่ได้รับมอบหมายตามความ

รู้ ความสามารถ ทักษะและความช�านาญที่มีอยู่อย่างเต็ม

ศักยภาพ ท�าให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสูงขึ้น  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร จันทศร (2558, 

น. 109-130) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม

ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

ทีมในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก

 2. ปัจจัยด้านบริบทองค์การ ของครูโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร

โรงเรียนได้มีการก�าหนดบริบทขององค์การ ซึ่งเป็นองค์

ประกอบขององค์การที่เป็นเงื่อนไขและมีความส�าคัญ  

โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลกระทบเบื้องต้นต่อความส�าเร็จของ

การด�าเนนิงานของทมี สอดคล้องกบั Guzzo and Dickson 

(1996, pp. 307-338) ให้ความเห็นว่า ทีมถูกจัดตั้งข้ึนด้วย

เหตุท่ีถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาความก้าวหน้า

ขององค์การ ดังนั้นทีมก็ย่อมต้องการที่พึ่งพิงและได้รับการ

สนับสนุนด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ  จากองค์กรท่ีมีความเหมาะสม

และเอื้อต่อความส�าเร็จของทีมด้วยเช่นกัน

 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ของครู

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารโรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การท่ีบุคคล

ได้รับข้อมูลจากผู้อื่นท่ีท�าให้เช่ือว่าตนได้รับความรัก ความ

ห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ เป็นท่ียอมรับและมีคุณค่า ได้รับ

การช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่งของ ด้านอารมณ์ และด้านข้อมูล

ข่าวสาร ตลอดจนการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการเรียนรู้

และประเมินตนเอง และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม สอดคล้องกับ House, (1981, p. 39) ได้ให้ความ

หมายไว้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือ

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์ซ่ึงเกิดจาก

ความใกล้ชิดผูกพันและการให้ความเช่ือมั่นไว้วางใจ การ

ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าต่าง ๆ  

การช่วยเหลือโดยการให้วัตถุสิ่งของหรือบริการ ตลอดจน

ให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และประเมินตนเอง เพื่อให้บุคคล

สามารถเผชิญกับปัญหาและความเครียดได้

  4. ประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของครูโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร

โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศของการ

ท�างานให้มีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น 
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และสร้างสรรค์ ทกุคนช่วยกนัท�างานอย่างจรงิจงัและจรงิใจ 

ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และมีการมอบหมายงานอย่าง

ชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจจุดประสงค์ เป้าประสงค์และ

ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน พร้อมทั้งสมาชิกแต่ละคน

เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู ้เข้าใจ

ในบทบาทของผู ้อื่นในทีม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

โสรดี ปัญญายงค์ (2557) ได้ศึกษาการท�างานเป็นทีมของ

พนักงานครูเทศบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร 

แหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การท�างาน

เป็นทีมของพนักงานครูเทศบาลของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครแหลงฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 5. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัย

ด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

มีความสัมพันธ์กับการท�างานเป็นทีมของครูอยู่ในระดับสูง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

การท�างานเป็นทีมจะบรรลุผลส�าเร็จนั้นมีปัจจัยปัจจัยด้าน

คุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และ

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม จึงจะท�าให้การท�างาน

เป็นทีมประสบความส�าเร็จได้ เนื่องมาจากการท�างานเป็น

ทีมของบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งบุคลากรทุกคนจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชาฤนี เหมือนโพธิ์ (2554) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมกับการท�างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการท�างานเป็น

ทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการ

ศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

 6. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ปัจจัย

ด้านบริบทองค์การ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทาง

สังคม สามารถพยากรณ์การท�างานเป็นทีมของครูได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  

การท�างานทั้งหลายยังต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร

หลายฝ่าย จงึจะท�าให้องค์การสามารถขบัเคลือ่นไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท�างานเป็นทีมเกิดจาก

แนวคิดท่ีว่า มนุษย์มีความสามารถท่ีแตกต่างกันในแต่ละ

บุคคลถ้าน�ามนุษย์เหล่านั้นมารวมกันก็จะประกอบด้วย

บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย ซึ่งถ้าได้มี

การแบ่งงาน การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัด 

ระบบสื่อสารท่ีเหมาะสมจะท�าให้การท�างานนั้นบรรลุ 

จุดหมายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องงาน

วิจัยของทศพร จันทศร (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของทีมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 

พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในสถานศึกษา

สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเลย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 68.10 

ข้อเสนอแนะ
 1. ปัจจัยด้านบริบทองค์กร ด้านการฝึกอบรม 

ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม

ด้านการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกในทีม

 2. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน ด้านการ

สะท้อนผล ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้สมาชิก

ในทีมได้รับรู ้ว่าในการปฏิบัตินั้นสามารถวิพากษ์วิจารณ์

ผลการปฏิบัติงานของกันและกันได้

 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านวัตถุ  

ผู ้บริหารโรงเรียนควรมีการสนับสนุนและจัดสิ่งของหรือ

ของขวัญแก่ครอบครัว หัวหน้าทีมรวมถึงเพื่อนร่วมงาน

ในบางโอกาส

 4. ปัจจัยด้านบริบทองค์การ ด้านรางวัล ผู้บริหาร

โรงเรยีนควรมกีารก�าหนดระบบรางวลัในรปูเงนิค่าตอบแทน

แก่สมาชิกในทีมท่ีปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์

 5. ปัจจยัด้านคณุลกัษณะของภาระงาน ด้านความ 

ส�าคัญของงาน ผู ้บริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้

สมาชิกในทีมสามารถรับรู้ได้ว่าภาระงานท่ีได้รับสามารถ

สร้างความพึงพอใจต่อผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในชุมชน
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพยากรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่บุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

จ�านวน 3,166 คน กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 355 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบประเมินความเครียด ซ่ึงได้ตรวจสอบคุณภาพด้านความ

ตรงตามเน้ือหามีค่า IOC ระหว่าง 0.67 -1 ค่า Reliability เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่  

ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และสถิติอ้างอิงได้แก่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) 

ผลการวิจยัพบว่า ระดับความเครยีดในการปฏบัิตงิานมรีะดบัความเครยีดส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสงูกว่าปกตปิานกลาง  

และตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลกมี 5 ตัวแปร ได้แก่  

ลักษณะงาน ต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การศึกษาระดับปริญญาโท และการศึกษาระดับ

อนุปริญญา โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความเครียดได้ร้อยละ 30 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัย

ครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่าควรส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลมีการปรับปรุงลักษณะการท�างานและการมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบ

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การลดระดับความเครียดต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยพยากรณ์, ความเครียด, บุคลากรโรงพยาบาล
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บทน�ำ

ปัจจบุนัความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากใน

สังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม และการด�าเนินชีวิตของมนุษย์  

ทั้งในด้านที่เป็นคุณประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงชีวิตการท�างานของการประกอบอาชีพ 

ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดต่อผู้ปฏิบัติงาน ปัญหา

ความเครียดจากการท�างานนบัว่าเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญั

มาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยด้านจิตสังคม และ

สภาวะการท�างาน ความเครียดจากการท�างาน เป็นการ

ตอบสนองของบุคคลต่อภาวะคุกคามสุขภาพ อันเนื่องมา

จากสภาพแวดล้อม ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ความเครียดจากการท�างาน

เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลรับรู้ถึงความไม่สมดุลระหว่างระดับ

ข้อเรียกร้องจากการท�างาน การควบคุมหรืออ�านาจตัดสิน

ใจในงาน และการสนบัสนนุทางสงัคม กล่าวคอืความเครยีด

จากการท�างานเกิดจากข้อเรียกร้องจากการท�างานสูง  

การควบคุมหรืออ�านาจตัดสินใจในงานและการสนับสนุน

ทางสังคมต�่า ซึ่งส ่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและ

Abstract

This predictive research were to study stress level and Factors predicting to job stress among 

hospital personnel in Phitsanulok Province. The population were 3,166 and sample group was  

randomly selected through two-stage random sampling technique, consisted of 355 persons.  

The research instruments were questionnaires and stress test which has been tested for content 

validity between 0.67-1 and reliability was 0.92. The data were analyzed by frequency, percentage, 

mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis.

The results revealed that the most hospital personnel in Phitsanulok Province were stress level 

at moderate over normal. The factors predicting to job stress among hospital personnel in Phitsanulok 

Province were 5 factor, follow : job description, public health academician, interpersonal, graduate 

education and diploma education. These all factors were predicted job stress among  hospital personnel 

in  Phitsanulok  Province whit 30 % statistically significant at the 0.05 level. This research suggest 

that there should be to encourage hospital personnel approve job description and interpersonal  

by creative intervention lead to reduce stress level.

Keywords: Factors predicting, stress, hospital personnel

พฤติกรรมของบุคคล (Baker & Karasek, 2000 ; Karasek, 

1998) 

ในการปฏิ บัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู ้ป ่วยให้ได้รับ

ความสะดวกสบายจากความเจ็บป่วยท้ังทางร่างกายและ

จิตใจแล้วก็จะต้องท�างานตามแนวนโยบายของผู้บริหาร

ในการพัฒนาคุณภาพทางการบริการและพัฒนาด้าน

วิชาการควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า  

มีเวลาพักผ่อนน้อยลงหรือมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลง  

เกิดความเครียดขึ้นในจิตใจ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท�าให้บุคลากร

โรงพยาบาลมีการลาออก โอน ย้ายไปท�างานโรงพยาบาล

เอกชนเป็นส่วนใหญ่เพราะมีสวัสดิการดีกว่า เงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทนมากกว่า รองลงมาคอืการย้ายกลบัภมูลิ�าเนาเดมิ  

และลาออกเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามล�าดับ ดังนั้น 

แนวโน้มของจ�านวนบุคลากรที่อยู ่ในโรงพยาบาลจึงลด

น้อยลง ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต้อง

รับภาระงานมากขึ้น เกิดความเครียด รวมทั้งงานด้าน

บริการของบุคลากรในโรงพยาบาล ปัจจุบันจ�าต้องมีการ
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พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

ด้านบริการสุขภาพของประชาชน และตามความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานของ

โรงพยาบาลมีความเครียดมากขึ้น (ชุติกาญจน์ เปาทุย, 

2010) จากข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้

ไปเป็นแนวทางในการลดความรุนแรงของความเครียดให้

บุคลากรโนโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ปัจจยัส่วนบคุคลเป็นปัจจยัพยากรณ์ความเครยีด

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

 2. ลักษณะงานเป็นปัจจัยพยากรณ์ความเครียด

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

 3. บทบาทหน้าที่ในองค์กรเป็นปัจจัยพยากรณ์

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

 4. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยพยากรณ์

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

 5. การพัฒนาทางอาชีพเป็นปัจจัยพยากรณ์

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

 6. ลกัษณะองค์กรเป็นปัจจยัพยากรณ์ความเครยีด

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

 7. ความสมดุลของชีวิตเป็นปัจจัยพยากรณ์

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 เซลเย ่ (Selye, 1974) ให้ความหมายของ

ความเครยีดว่า เป็นภาวะท่ีท�าให้ร่างกายและจติใจมปีฏกิริยิา

ตอบสนองต่อสิ่งท่ีมาจากท้ังภายในและภายนอกที่มา 

คุกคามขัดขวาง การท�างาน การเจริญเติบโต ความต้องการ 

ของมนุษย์ เป็นผลท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกี่ยว

กับโครงสร้างและปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อต่อต้านการคุกคาม 

นั้นท�าให้ภาวะทางร่างกายและจิตใจขาดความสมดุล  

แสดงให้รู้โดยมีกลุ่มอาการทางร่างกายท่ีมีลักษณะเฉพาะ

 คูเปอร์และคาร์ตไรท์ (Cooper & Cartwright, 

1993) อธบิายถึงปัจจยัท่ีมผีลต่อความเครยีดในการท�างานมี 

6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะงาน ปัจจัยเก่ียวกับ

บทบาทหน้าทีใ่นองค์กร ปัจจยัเกีย่วกบัสมัพนัธภาพระหว่าง

บุคคล ปัจจัยเก่ียวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ปัจจัย

เกีย่วกบัลกัษณะองค์กร และปัจจยัเกีย่วกบัความสมดลุของ

ชีวิตส่วนตัวกับการท�างาน

  

กรอบแนวคิด

ปัจจัยส่วนบุคคล

ลักษณะงาน

บทบาทหน้าท่ีในองค์กร

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

การพัฒนาทางอาชีพ

ลักษณะองค์กร

ความสมดุลของชีวิต

ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาล

              ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
  

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคอื บคุลากรโรงพยาบาล

ในจงัหวดัพษิณุโลกจ�านวน 9 โรงพยาบาล จ�านวน 3,166 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรโรง

พยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกจ�านวน 3 โรงพยาบาล จ�านวน 

355 คน ได้จากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค�า

นวณของเครจซี่และมอร์แกน (krejcie & Morgan, 1970) 

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage Random 

Sampling) (Fraenkel & Wallen, 2000) ตามล�าดับดังนี้

 ขั้นที่ 1 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster) แบ่งพื้นที่ออก

เป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 โรงพยาบาล ตามการบริหารงานของ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แล้วสุ่มอย่างง่ายมา 

1 กลุ่ม

 ขั้นที่ 2 สุ ่มหน่วยตัวอย่างโดยวิธีสุ ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากราย

ชื่อตามสัดส่วนของประชากร 

กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
 ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยการชี้แจง

ข้อมูลการวิจัย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการศึกษาและ

แจ้งสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย ตลอดจนลงชื่อเพื่อยินยอมการ

เข้าร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยสามารถถอน

ตัวออกการวิจัยได้ทุกเวลา ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะ

เก็บเป็นความลับไม่ระบุชื่อกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลจะน�า

เสนอในภาพรวมเท่านั้น

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

แบบสอบถามและแบบประเมินความเครียด โดยมีราย

ละเอียด ดังนี้

 1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลจ�านวน 5 ข้อได้แก่ 

อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และ

ประสบการณ์ในการท�างาน

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 6 ด้านจ�านวน 108 ข้อ

 - ลักษณะงาน

 - บทบาทหน้าท่ีในองค์การ   

 - สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

 - การพัฒนาทางอาชีพ

 - ลักษณะองค์กร

 - ความสมดุลของชีวิต 

 2. แบบประเมินความเครียดด้วยตนเองของกรม

สุขภาพจิตจ�านวน 20 ข้อ

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
 1. ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้จิยัน�าแบบสอบถาม

ให้ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) พบว่ามีค่า IOC (Index of 

Item-Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 

 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากปรับ

ข้อค�าถามตามที่ผู ้ทรงคุณวุฒิแนะน�าแล้ว ผู ้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ

คล้ายกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

ของครอนบาค (Cronbach’ alpha Coefficient) ในการ

หาค่าความเช่ือมั่น พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.921 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู ้วิจัยได้จัดท�าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความ

ร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการแจกแบบสอบถาม

ให้กลุ ่มตัวอย่างและเก็บคืนเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ  

จากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความครบถ้วนก่อนน�า

มาบันทึกลงในโปรแกรมและท�าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยน�าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติดังนี้

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

แบบข้ันตอน (Stepwise)
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ผลกำรวิจัย
 พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 19-30 ปี  

มากที่สุด จ�านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 ส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ  

64.2 ท�างานในต�าแหน่งงานอื่นๆ มากที่สุด จ�านวน 93 คน  

คิดเป็นร้อยละ 26.2 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 6,000 - 

30,000 บาท จ�านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 85.1 และ

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ระหว่าง 1-10 ปี จ�านวน 265 คน 

คิดเป็นร้อยละ 74.6

 ควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรง

พยำบำล

 ระดบัความเครยีดของกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัสงูกว่าปกตปิานกลาง จ�านวน 259 คน คดิเป็นร้อยละ  

73 รองลงมามีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย 

และระดับสูงกว่าปกติมาก จ�านวน 46 คนและ 37 คน  

คิดเป็นร้อยละ 13 และ 10.5 ตามล�าดับ และระดับ

ความเครียดที่พบน้อยที่สุดได้แก่มีความเครียดอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิจ�านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.1 ดงัแสดงในตารางที ่1

ตำรำง 1 
ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

ข้อความ

ระดับควำมเครียด

ระดับสูงกว่าปกติ
มาก

ระดับสูงกว่าปกติ
ปานกลาง

สูงกว่าปกติเล็ก
น้อย

เกณฑ์ปกติ ต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ

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

ความเครียด 37 10.5 259 73 46 13.0 4 1.1 9 2.5

 ปัจจัยพยำกรณ์ควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรโรงพยำบำล

 เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Re-

gression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) พบว่า มี

ตัวแปรอสิระ 5 ตวัแปร ทีพ่ยากรณ์ความเครยีดในการปฏบัิติ

งานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ลักษณะงาน ต�าแหน่งงานนัก

วิชาการสาธารณสุข สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การศึกษา

ระดับปริญญาโท และการศึกษาระดับอนุปริญญา สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคคลา

กรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ 30 โดยตัวแปร

ที่มีอ�านาจพยากรณ์สูงสุดคือลักษณะงาน (b = 0.224,  

p < 0.001) รองลงมาได้แก่ ต�าแหน่งงานนักวิชาการ

สาธารณสุข (b = -0.094, p < 0.001) และสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล (b = -2.845, p < 0.001) ตามล�าดับ และ

ตัวแปรท่ีมีอ�านาจพยากรณ์น้อยท่ีสุดได้แก่การศึกษาระดับ

อนุปริญญา(b = -2.497, p < 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตำรำง 2 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) ในการพยากรณ์ความเครียด

ในการปฏิบัติงาน

ตัวแปรท�านาย b SEb Beta t Sig

ลักษณะงาน(x1) 0.224 0.041 0.338 5.427 .001

นักวิชาการสาธารณสุข(x2) -0.094 0.040 -0.147 -2.364 .001

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล(x3) -2.845 0.948 -0.153 -3.002 .001

ปริญญาโท(x4) -2.297 0.939 -0.135 -2.659 .001

อนุปริญญา(x5) -2.497 1.025 -0.115 -2.237 .001

Constant (a) = 4.473  R = 0.460  R2 = 0.301  Adjust R2 = 0.217  F = 10.410
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 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความเครียดในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลกได้

ดังนี้ 

Ŷ  (ความเครียดในการปฏิบัติงาน) = 4.473 + 0.224(x1)  

- 0.094(x2) - 2.845(x3) - 2.297(x4) - 2.497(x5) 

อภิปรายผลการวิจัย
 ลักษณะงานส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก สามารถ

อธิบายได้ว ่าลักษณะงานของโรงพยาบาลเป็นงานที่มี

ลักษณะเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบสูงเนื่องจากเป็นงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยจึงเป็น

ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความเครียดของผู ้ปฏิบัติงาน  

ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Cooper and Cartwright 

(1993) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะงานทีห่นกัเกนิและมคีวามยุง่ยาก

ซับซ้อน งานที่มีความกดดันและต้องการความรับผิดชอบ

สูง และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมีระยะเวลาที่จ�ากัดหรือ

เส้นตายเข้ามากดดันเง่ือนไขดังกล่าวย่อมมีส่วนท�าให้เกิด

ความเครียดเกิดขึน้ได้ หรอืการท�างานมากกว่า 48 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ จะส่งผลเสยีในด้านสขุภาพและเป็นตัวแปรทีม่ผีลต่อ

ความเครียด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ Hayhurst, et al.  

(2005) พบว่าบุคคลากรที่ท�างานในโรงพยาบาลมีภาวะ

เครียดจากภาระงานหนักและขาดการสนับสนุนมากกว่า

บุคคลากรที่ท�างานนอก และยังสอดคล้องกับสุพรรณี  

พุ่มแฟง และบุญใจ ศรีสถิตนรากูล (2558) ที่ศึกษาปัจจัย

ที่ท�าให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลโรงพยาบาล

ตติยภูมิ แล้วพบว่าลักษณะและภาระงานเป็นปัจจัยท่ีก่อให้ 

เกิดความเครียดในงานของพยาบาลอยู ่ในล�าดับที่  5  

จากทั้งหมด 8 ปัจจัย เนื่องจากลักษณะงานของพยาบาล

เป็นงานหนัก ต้องปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมง

และยงัต้องท�างานด้านการพฒันาคณุภาพต่าง ๆ  มกีารตรวจ

สอบ ประเมินผลเป็นระยะ มีการท�างานด้านเอกสารเพิ่ม

ขึ้นจนบางครั้งไม่สามารถท�างานให้เสร็จสิ้นในเวลางานได้

ล้วนก่อให้เกิดความเครียดได้ทั้งสิ้น

 ต�าแหน่งงานนักวิชาการสาธารณสุข ส่งผลต่อ

ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล 

จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายได้ว่า ต�าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุขมีการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ

เฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ  

รวมทั้งงาน การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซ่ึงท�าให้ภาระ

งานหรือความรับผิดชอบมีเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากเป็น

ต�าแหน่งที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีส่งผลให้มีความรู้ 

ความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีจึงเกิดความเครียด

ในการปฏิบัติงานน้อย เมื่อเทียบกับต�าแหน่งงานอื่น ๆ  เช่น 

พนักงานแปล เจ้าหน้าท่ีการเงิน เป็นต้น สอดคล้องกับ

การศึกษาของปาณิภา เสียงเพราะ, ทัศนีย์ รวิวรกุล และ 

อรวรรณ แก้วบุญชู (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับความเครียดจากการท�างานของพยาบาลในโรงพยาบาล

เฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง ที่พบว่าต�าแหน่งงานมี

ความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท�างานของพยาบาล

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบั

การศกึษาของสมบัต ิรยิาพนัธ์ และนยิดา ภูอ่นสุาสน์ (2552) 

ที่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคลคล ความเครียด และพฤติกรรมการ

ดแูลตนเองด้านสขุภาพจติของพยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาล

ในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และพบว่า

ต�าแหน่งในการปฏิบัติงานสามารถร่วมท�านายพฤติกรรม

การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ P < .001

 สัมพันธภาพระหว่างบุคคลส่งผลต่อความเครียด

ในการปฏบิตังิานของบคุลากรโรงพยาบาลจงัหวดัพษิณโุลก 

สามารถอธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน

องค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 

แต่หากมปัีญหาท้ังจากเพือ่นร่วมงาน ผูบั้งคบับัญชา และผู้ใต้ 

บังคับบัญชา จะท�าให้บรรยากาศในการท�างานเกิดความ 

ขัดแย้ง ขาดการไว้ใจซึง่กนัและกนัและก่อให้เกดิความเครยีด

ในทีส่ดุ สอดคล้องกบัทฤษฎขีอง Cooper and Cartwright 

(1993) ได้กล่าวว่า การขาดการสนบัสนนุจากเพือ่นร่วมงาน

หรือผู้บังคับบัญชา จะท�าให้บุคคลเกิดความเครียดทางใจ 

และรู้สึกว่าถูกคุกคามเก่ียวกับงานและความสุขของตนเอง

ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดความเครียดหลักของคนท�างานจ�านวน

มากในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับสุพรรณี 

พุ่มแฟง และบุญใจ ศรีสถิตนรากูล (2558) ท่ีศึกษาปัจจัย

ที่ท�าให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลโรงพยาบาล

ตติยภูมิ แล้วพบว่าปัจจัยด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานเป็น

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ ธิติ ดวงสร้อยทอง และขจรวรรณ เชาวนกระแสสินธุ์ 

(2557) ที่ได้ศึกษาความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ

พยาบาลสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี แล้วพบว่าลักษณะสัมพันธภาพส่วนบุคคลมี

ความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 การศึกษาระดับปริญญาโทและการศึกษาระดับ

อนุปริญญา ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบาย

ได้ว ่าบุคคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็น

ต�าแหน่งระดับสูงของโรงพยาบาลจึงไม่มีแรงกดดันจาก

ผู้บริหาร ในขณะระดับอนุปริญญาเป็นต�าแหน่งในระดับ

ปฏิบัติที่มีภาระงานไม่ยุ ่งยากซับซ้อนจึงส่งผลท�าให้เกิด

ความเครียดน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาอื่น ๆ เป็นไปตาม

ทฤษฎีของ lvancevich and Matteson (1987) ท่ีกล่าว

ว่าปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานแบ่ง

เป็นปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ระดับการศึกษา สอดคล้อง

กับการศึกษาของพรรณวดี สนธิทรัพย์ (2542) ที่ศึกษา

ตัวแปรที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  

โรงพยาบาลกรุงเทพ พบว่า ระดับการศึกษา ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ แต่ไม่สอดคล้องกับการ

ศึกษาของกาญจนา วิเชียรประดิษฐ์, ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข 

และศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ (2556) และ สมบัติ ริยาพันธ์ และ

นิยดา ภู่อนุสาสน์ (2542) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับความเครียดจากการท�างานของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในก�ากับของรัฐ และ

ปัจจัยส่วนบุคลคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง ด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลใน

สังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แล้วพบว่าระดับ

การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท�างาน

ของพยาบาลวิชาชีพ 

 ส่วนปัจจยัด้านบทบาทหน้าท่ีในองค์กร การพฒันา

ทางอาชีพ ลักษณะองค์กร และปัจจัยความสมดุลของชีวิต

ไม่สามารถพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก

ข้อเสนอแนะ
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน�าผลการวิจัยนี้ไป

ใช้ในการวางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาความเครียดจากการ

ท�างานของบุคลากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 2. ควรศึกษารูปแบบในการลดความเครียดจาก

การปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเครียดของบุคลากรในโรง

พยาบาลให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
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บทคัดย่อ

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกาย (2) ศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาด

ออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย และ (3) ศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา 

และปัจจัยส่ือสังคมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่มี

ประสบการณ์ซือ้ครมีกนัแดดทาผวิกายในจังหวดัอบุลราชธานท้ัีงหมด 419 คน เครือ่งมอืใช้ในรวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง (t-test) สถิติวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (F-test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ 30,000 บาทข้ึนไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ในขณะที่อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกาย

ไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (3) ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และ

ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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Abstract

 The study aimed (1) to compare personal factors affecting the purchasing decisions for body 

sunscreen creams (2) to study the relationships between the social factors, psychological factors, 

social media online marketing factors with the purchasing decisions of body sunscreen creams (3) to 

study social factors, psychological factors and social media online marketing factors affecting purchase 

decision-making of body sunscreen creams. The sample group consisted of 419 customers who bought 

sunscreen cream in Ubon Ratchathani province. A questionnaire was the instrument for collecting 

data. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, independence two sample  

t-test, the Analysis of Variance (ANOVA) – F-test, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, 

and Multiple Regression Analysis. The results reveal that most of the respondents are female, 26-30 

years old, single status, hold a bachelor’s degree or higher, are business owners and have an average 

monthly income of 30,000 Baht or higher. The results of hypothesis test showed that (1) regarding 

personal factors, gender significantly affected purchasing decisions of body sunscreen creams at the 

statistical level of 0.05. However,  age, status, education, career, average monthly salary did not affect 

purchasing decisions of body sunscreen cream (2) social factors, psychological factors, and social media 

online marketing factors are significantly related to body sunscreen cream purchasing decisions at the  

statistical level of 0.01 (3) social factors, psychological factors and social media online marketing factors  

significantly affected purchasing decisions for body sunscreen cream at the statistical level of 0.01 

 

Keywords: purchasing decision-making, body sunscreen cream, cosmetic

บทน�ำ
 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจความงามใน

อาเซียน ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ได้แก่ 

ธุรกิจผลิตเคร่ืองส�าอาง ธุรกิจน�าเข้า จ�าหน่าย และค้าปลีก

เครือ่งส�าอาง จากข้อมลูของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมระบุว่า  

เครื่องส�าอางไทยมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท โดย

สถาบนัวจิยัและส�ารวจภาวะธรุกจิของประเทศญีปุ่น่ระบวุ่า 

โครงสร้างตลาดเคร่ืองส�าอางของไทยมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

อาเซียน กว่าร้อยละ 30 เป็นมูลค่าการส่งออกไปยังอาเซียน 

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.2 ต่อปี ซึ่งในช่วง 5 ปี 

ที่ผ่านมา มีสัดส่วนถึงร้อยละ 44 ของการส่งออกเครื่อง

ส�าอางรวมทั้งหมด ท�าให้ตลาดอาเซียนซึ่งมีมูลค่าตลาด 6 

แสนล้านบาทใน พ.ศ.2558 เป็นตลาดที่มีศักยภาพ และ

เป็นโอกาสที่ส�าคัญของเครื่องส�าอางไทย (ศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจทีเอ็มบี, 2558) รวมถึงปัจจุบันผู้คนต่างให้ความ

สนใจในเรื่องสุขภาพอนามัย การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้

ดูดีโดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในวัยท�างาน จึงท�าให้ตลาดเครื่อง

ส�าอางของไทยในช่วงท่ีผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

ซึง่ธรุกจินีส้ามารถสร้างมลูค่าได้ทัง้ตลาดในประเทศและต่าง

ประเทศ และใน พ.ศ.2559 ท่ีผ่านมา ตลาดครีมกันแดดมี

มูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีแนวโน้ม

สูงข้ึนเรื่อยๆ ส่งผลให้มีการแข่งขันรุนแรงมากข้ึนเช่นกัน  

ซึ่งในปัจจุบันครีมกันแดดได้มีการวางขายในหลายช่องทาง 

ท้ังช่องทางดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์ใหม่ ๆ  (กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า, 2559)

 การซื้อสินค้าครีมกันแดดมีกระบวนการตัดสิน

ใจท่ีซับซ้อน เนื่องจากผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซ้ือสินค้า

จ�านวนมาก และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย การตดัสนิใจซือ้

สนิค้านัน้มกีระบวนการเกดิเป็นขัน้ตอนไม่ได้เกดิขึน้ในทนัที  
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จึงต้องท�าการศึกษากระบวนการดังกล่าวจากแบบจ�าลอง

กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งแบบจ�าลองกระบวนการตัดสินใจ

ที่นิยมน�ามาใช้ศึกษาคือ แบบจ�าลองจากทฤษฎีการตัดสิน

ใจของผู้บริโภคที่ Kotler (2003) ได้แสดงพฤติกรรมการ

ซ้ือของผู้บริโภค กล่าวคือ ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจะ

มีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้น ขั้นแรกคือ การตระหนัก

ถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem recognition)  

ขัน้ทีส่องคอื การหาข้อมลู (Information search) ขัน้ทีส่าม

คอื การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) ขัน้

ทีส่ีค่อื การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) และขัน้สดุท้าย

คือ พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase behavior)  

ซึ่งแบบจ�าลองดังกล่าวได้รับการยอมรับในการน�าไปใช้

ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากสามารถวิเคราะห์

และสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจน

และครบถ้วน ทั้งนี้ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่แตกต่าง

กันอาจเป็นผลมาจากปัจจัยด้านต่างๆ

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้พบว่า ปัจจยัทางวฒันธรรม 

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา 

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค (Kotler, 2003) ทั้งนี้งาน

วจัิยทีเ่ก่ียวข้องได้ศกึษาเกีย่วกบัปัจจัยดังกล่าว รวมถงึปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ประเภทเครื่องส�าอาง โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีกล่าว

มาทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในยุค

อุตสาหกรรม 4.0 นี้ได้มีตัวแปรใหม่ๆ เกิดขึ้น คือ ปัจจัย

สื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ผู้ศึกษาจึงตั้งสมมติฐานว่า 

ตัวแปรดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในสิ่งที่ก�าลังศึกษาได้

 จงัหวดัอบุลราชธาน ีเป็นจงัหวดัหนึง่ทีม่กีารขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ โดยประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีค่าใช้จ่าย

เพื่ออุปโภคบริโภคด้านการดูแลสุขภาพถึง 9,780 ล้าน

บาทต่อปี ประกอบกับสภาพอากาศทั่วภาคอีสานท่ีมี

อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ จากแสงแดดที่แรงขึ้นนอกจากนี้ 

ยังมีศักยภาพทางการคมนาคมเชื่อมโยงไปยังตอนใต้ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงจ�าปาสัก 

ผ่านด่านศุลกากรช่องเม็ก จึงเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ของภาคอีสาน โดยใน พ.ศ.2559 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 

ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงในระยะ 

5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555-2559) การค้าระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมูลค่าเฉล่ีย

ประมาณปีละ 5,393.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการ

ขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี ซึง่สนิค้าประเภทเครือ่งส�าอาง 

สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นสินค้าส�าคัญที่ประเทศไทย

ส่งออกไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคิด

มูลค่าเป็น 125.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน พ.ศ.2559 ซึ่งมี

มูลค่าสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ถึงร้อยละ 17 และในอนาคต

จะมีเส้นทางโลจิสติกส์การค้าใหม่เชื่อมไปยังสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ซ่ึงจะเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจท่ีส�าคัญที่จะ

ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินค้า 

และด้านการส่งเสริมธุรกิจ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)

 ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าวจึงได้ท�าการ

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิว

กายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาถึงปัจจัย

อื่นๆ นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัย

ส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัย

สื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ โดยผู้ศึกษาหวังว่าการวิจัย

ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี ในการน�าผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้

ในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนการสื่อสาร  

และเลือกเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือ 

เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างก�าไร

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล  

อันประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจซือ้ครมีกนัแดดทาผวิกายของลกูค้าในจงัหวดัอบุลราชธานี

 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา 

และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าใน

จังหวัดอุบลราชธานี

 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา 

และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัด

อุบลราชธานี
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แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

 ผู้ศึกษาใช้การวัดการตัดสินใจผ่านกระบวนการ

ตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การตระหนัก

ถึงปัญหา เป็นการรับรู ้ถึงปัญหาหรือความต้องการของ

ตนเอง ขั้นที่ 2 การหาข้อมูล เป็นการแสวงหาข้อมูลเพื่อ

น�ามาใช้ในการตัดสินใจ ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก 

เป็นการน�าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย 

การเปรียบเทียบ ประเมินดูความคุ้มค่าเพื่อหาสิ่งท่ีดีท่ีสุด  

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ เป็นการตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด

หลังจากการประเมนิข้อมลูทีม่ทีัง้หมด โดยประเมนิจากการ

ซื้อด้วยความตั้งใจ การซื้อโดยบังเอิญ การซื้อโดยการกระ

ตุ้นจากพนักงานขาย หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ เป็นการใช้สินค้าท่ีตัดสิน

ใจซื้อไปแล้วท�าการประเมินและวิเคราะห์สินค้านั้น โดย

การประเมินจากการซื้อซ�้า การบอกต่อ และการปกป้อง 

(Kotler, 2003)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
 องค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการสื่อสารการ

ตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดของครอบครัว ค่านิยมหรือ

คณุค่า และรูปแบบการด�ารงชวีติ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2550)  

จากแนวคิดดังกล่าว พบว่า มีหลายแนวคิดที่ใช้ตัวแปร

เหมือนกัน ผู้ศึกษาจึงได้น�าปัจจัยดังกล่าวมาสังเคราะห์

ตัวแปรให้เหมาะสมกับบริบทของผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด

ทาผิวกาย เพื่อใช้ในการส�ารวจกลุ่มประชากรเป้าหมาย ดัง

นั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มาเป็น

ตัวแปรวัดผลการศึกษาในงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปร

ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทำงสังคม
 องค์ประกอบแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทางสงัคม กล่าว

ไว้ว่า ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว 

บทบาททางสังคม ช้ันทางสังคม และสถานภาพสมรส ซึ่ง

ผู้ศึกษาพบว่า องค์ประกอบของแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทาง

สังคมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

กลุ่มอ้างอิง เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวเป็นปัจจัยด้านสังคม

ที่ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิว

กายของลูกค้า (Kotler, 1994; Kotler, 2003; Walters, 

1978; สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543) 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทำงจิตวิทยำ
 จากการทบทวนองค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับ

ปัจจัยทางจิตวิทยา กล่าวไว้ว่า การเลือกซื้อสินค้าและ

บริการของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยาที่

ส�าคัญ 4 ปัจจัย ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือ และ

ทัศนคติที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong&Kotler, 

1990; Schaffner, 1998) จึงท�าให้ผู้ศึกษาได้น�าปัจจัยดัง

กล่าวนี้มาใช้เป็นตัวแปรต้นในการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งปัจจัย

ทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิว

กายของลูกค้า

แนวคดิเก่ียวกับปัจจยัสือ่สงัคมทำงกำรตลำดออนไลน์
 จากการศึกษาเกี่ยวกับสื่อสังคมทางการตลาด

ออนไลน์ พบว่าการใช้วิดีโอออนไลน์ (Video Online) ผ่าน

ทางเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) และเฟซบุ๊ค (Facebook) 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งตอบสนองกับ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการของผู้บริโภค

ยุคใหม่ ซ่ึงเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เติบโต

อย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานระหว่างการน�าเสนอสินค้า

ให้ข้อมูลสินค้าและซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

โดยผู้บริโภคเป็นผู้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองเมื่อต้องการซื้อ

สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้

เครื่องมือเหล่านี้มาเป็นแนวทางการศึกษาและออกแบบ

เครื่องมือส�าหรับการวิจัย (Kim et al. (2010, p.216) 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การตัดสินใจซื้อครีม

กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบ

แนวความคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบท่ี1.1
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล

   1) เพศ

   2) อายุ

   3) สถานภาพสมรส

   4) ระดับการศึกษาสูงสุด

   5) อาชีพ

   6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กำรตัดสินใจซื้อ

  1) การตระหนักถึงปัญหา

   2) การหาข้อมูล

   3) การประเมินทางเลือก

   4) การตัดสินใจซ้ือ

   5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ

ปัจจัยทำงสังคม

– กลุ่มอ้างอิง

ปัจจัยทำงจิตวิทยำ

   - แรงจูงใจ

   - การรับรู้

   - ความเชื่อ

   - ทัศนคติ

ปัจจัยสื่อสังคม

ทำงกำรตลำดออนไลน์

   - เฟสบุ๊ค (Facebook)

   - ยูทูป (Youtube)

สมมติฐำนของกำรวิจัย
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีม

กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีแตก

ต่างกัน

 2.  ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และ

ปัจจัยส่ือสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัด

อุบลราชธานี 

 3.  ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางจติวทิยา และปัจจยั

สื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ลูกค้า

ท่ีมีประสบการณ์ซ้ือครีมกันแดดทาผิวกาย ในจังหวัด

อุบลราชธานี

 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

หมายถึงกลุ่มประชากรบางส่วนท่ีมีประสบการณ์ซื้อครีม

กนัแดดทาผวิกายในจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยใช้การค�านวณ

จากแนวคิดของ W.G. Cochran (1977) จึงได้กลุ่มตัวอย่าง

มาจ�านวน 385 คน โดยมีสูตรการค�านวณ ดังนี้ 

สูตร P(1-P)Z2 
e2

n = 
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(.5)(1-.5)(1.96)2 
0.52

n = 

n = 384.16 

n ≈ 385 คน

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง

 P แทน สดัส่วนของประชากรทีผู่ศ้กึษาก�าลงัสุม่ 0.50 

 Z แทน ระดับความเชื่อมันที่ผู้ศึกษาก�าหนดไว้ Z  

     มค่ีาเท่ากบั 1.96 ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ ร้อยละ 95  

   (ระดับ 0.05)

 e แทน ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5%  

    (0.05)

แทนค่า

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนว

ความคิดที่ก�าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่มีประสบการณ์

ใช้ครีมกันแดดทาผิวกายในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะ

แบบตัวเลือก จ�านวน 5 ข้อ โดยเนื้อหาครอบคลุมข้อมูล

เกีย่วกบั อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือน

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ 

โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมด 3 ด ้าน ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 

Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็เกีย่วกบัการตัดสนิใจซือ้ของ

ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้ือหาครอบคลุม

ทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนกัถงึปัญหาหรอืความต้องการ 

(Problem recognition) การหาข้อมูล (Information  

search) การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives)  

การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) และพฤติกรรม

หลังการซ้ือ (Postpurchase behavior) ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 

Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาจาก 2 แหล่ง คือ

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์

ใช้ครีมกันแดดทาผิวกายในจังหวัดอุบลราชธานี

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการ

ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร 

ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม 

ได้แก่ การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - 

Objective Congruence) และ การทดสอบความเชื่อมั่น

ของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Cronbach Alpha) ซ่ึงเกณฑ์ท่ียอมรับได้คือ 0.50 

ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถามนี้เท่ากับ 0.804

 3. สถิตทิดสอบสมมตุฐิาน ได้แก่ t - Test, F - Test,  

การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์แบบเพียร ์สัน (Pearson’s  

Correlation Analysis) และ การวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลกำรวิจัย
 1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มีช่วงอายุระหว่าง 26 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการ

ศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป อาชพีธรุกจิส่วนตวั และ

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท

 2. ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ส่งผลต่อการตัดสิน

ในซื้อครีมกันแดดฯ ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ 

ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด

ทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เก่ียวกับปัจจัย

ทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการ

ตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อครีม
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กันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคม

ทางการตลาดออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ

ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี มี

นัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.01 ตามตารางท่ี 1

ตำรำง 1  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์กับตัดสิน

ใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย (1) (2) (3) (4)

1.การตัดสินใจซื้อครีมกันแดด 3.71 1 0.43** 0.55** 0.46**

2. ปัจจัยทางสังคม 2.94 1 0.26** 0.47**

3. ปัจจัยทางจิตวิทยา 4.24 1 0.39**

4. ปัจจัยส่ือสังคมทางการตลาดออนไลน์ 3.45 1

ปัจจัย b SE b Beta t p-value tolerance VIF

(ค่าคงท่ี) 1.47 0.13 11.11 0.00**

1.ปัจจัยทางสังคม 0.16 0.03 0.23 5.48 0.00** 0.78 1.29

2.ปัจจัยทางจิตวิทยา 0.32 0.03 0.42 10.16 0.00** 0.84 1.19

3.ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ 0.13 0.03 0.19 4.28 0.00** 0.71 1.42

Adjusted R2 = 0.65, SEE = 0.38, F = 99.36, Sig of F = 0.00***

ตำรำง 2  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี

** มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.01

 4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาด

ออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ครมีกนัแดดทาผวิกายของ

ลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยทางสังคม ปัจจัย

**มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.01

ทางจิตวิทยา และปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้า

ในจังหวัดอุบลราชธานีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตามตารางท่ี 2

กำรอภิปรำยผล
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ผลการศึกษาพบว่า  

เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทา

ผิวกายแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชาริยา ไชยา- 

นุพัทธกุล (2555) เรื่อง นวัตกรรมทางการตลาดผู้ซื้อและ

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าจากร้าน

ค้าเฉพาะอย่างด้านสุขภาพและความงาม พบว่า ความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล สามารถจ�าแนกได้จากลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ขนาด

ครอบครัว ช่วงชีวิต และภูมิภาค ซึ่งบุคคลที่มีพื้นฐาน

ด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกช่อง

ทางการซ้ือท่ีแตกต่างกัน และ พัทธนันท์ รุ่งเจริญ (2555) 

เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือเครื่องส�าอางของร้านสวัสดีไดเร็คเซลส์ สาขาอ�าเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า เพศของลูกค้าร้านสวัสดีได

เร็คเซลส์ สาขาอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่งผลต่อการ

เลือกซื้อประเภทเครื่องส�าอางท่ีใช้ส�าหรับใบหน้าและผม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ผลการศึกษาพบว่า 

อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทา

ผิวกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ธารทิพย์ 

ขนาบศักดิ์ (2557) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องส�าอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online โดยผลรวม ไม่ขึ้นอยู่กับอายุ อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน 

น่ันคือ อายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร  

เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อไม่ขึ้น

อยู่กับอายุในทุกปัจจัย และปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) 

เรื่อง การส่ือสารของผู ้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อ

ออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสิน

ใจซื่อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางของผู้บริโภค พบว่า ลักษณะ

ทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้ง เน่ืองจากครีมกันแดดที่ใช้ส�าหรับผิวกาย 

ไม่มีการจ�าแนกกลุ่มกลุ ่มอายุ มีเพียงการแยกชนิดครีม

กันแดดส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการ

ศึกษาน้ีเป็นช่วงอายุที่ใช้ครีมกันแดดประเภทผู้ใหญ่เช่น

เดียวกันทั้งหมด จึงท�าให้ลูกค้าทุกช่วงอายุมีการตัดสินใจ

ซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน  

 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส ผลการ

ศึกษาพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัย ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ (2557) เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน Video Online ของ

ผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจ

ซื้อเครื่องส�าอางผ่าน Video Online โดยผลรวมไม่ข้ึนอยู่

กับสถานภาพสมรส นั่นคือ สถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัย

ท�างานในกรุงเทพมหานคร  และกัณภร ยั่งยืน (2557) เรื่อง 

กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางทางระบบอินเทอร์เนต พบว่า  

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีกระบวนการตัดสิน

ใจซือ้เครือ่งส�าอางทางระบบอนิเตอร์เนต็ในภาพรวมไม่แตก

ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน เนื่องจากชนิดของครีมกันแดดที่ใช้ส�าหรับผิว

กาย ไม่มีการจ�าแนกตามสถานภาพสมรส จึงท�าให้ลูกค้า

ทุกสถานภาพมีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่

แตกต่างกัน  

 ป ัจจัยส ่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุด  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกันส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่าง

กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ (2557)  

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า การตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางผ่าน Video Online 

โดยผลรวมไม่ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ 

ระดบัการศกึษาไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส�าอางผ่าน 

Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร 

และปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) เรื่อง การสื่อสารของ 

ผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับ

ข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื่อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ของผู้บริโภค พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการ

ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากในปัจจุบัน

การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลทาง

อินเตอร์เนต ท�าให้การเข้าถึงข้อมูลของสินค้าสามารถเข้า

ถึงได้ง่าย ระดับการศึกษาจึงไม่เป็นข้อจ�ากัดในการเข้าถึง

ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด จึงท�าให้

ลูกค้าทุกระดับการศึกษามีการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทา

ผิวกายไม่แตกต่างกัน  

 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 

อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดด

ทาผิวกายไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ธารทิพย์ 

ขนาบศักดิ์ (2557) เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส�าอางผ่าน Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าการตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online โดยผลรวมไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน 

นั่นคือ อาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร  

และปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) เรื่อง การสื่อสารของ 
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ผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับ

ข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื่อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ของผู้บริโภค พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการ

ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการทุกกลุ่ม

อาชพีมคีวามจ�าเป็นในการซือ้ครมีกนัแดด เพราะว่าทกุกลุม่

อาชีพในจังหวัดอุบลราชธานีต้องพบเจอกับแสงแดดไม่ว่า

จะมากหรือน้อย จึงท�าให้ลูกค้าทุกอาชีพมีการตัดสินใจซื้อ

ครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน  

 ป ัจจัยส ่วนบุคคลด ้านรายได ้ เฉลี่ยต ่อเดือน  

ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกายไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ธารทิพย์ ขนาบศักดิ (2557)  

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส�าอางผ่าน Video Online โดย

ผลรวมไม่ขึน้อยู่กับรายได้เฉลีย่ต่อเดือนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร 

และสายพิณ วรรณ ี(2556) เรือ่ง ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม

การซื้อเครื่องส�าอางของผู้บริโภค: กรณีศึกษา พนักงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ในเขตอ�าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรีพบว่า ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ Chi-square  

(X2 test) ทดสอบทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 พบว่า คณุลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความ

สัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อเครื่องส�าอาง อย่างไรก็ตาม

ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ

ทุกกลุ่มรายได้มีความจ�าเป็นในการซื้อครีมกันแดด และ

ในตลาดครีมกันแดดมีราคาต้ังแต่ต�่าจนถึงสูง เพื่อเข้าถึง

ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ลูกค้าทุกกลุ่มรายได้

สามารถมกี�าลงัซือ้ได้ จงึท�าให้ลกูค้าทกุระดบัรายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืนมกีารตดัสินใจซือ้ครมีกนัแดดทาผวิกายไม่แตกต่างกนั

 ปัจจัยทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทาง

สังคมมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีม

กันแดดทาผิวกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรภัทร 

ปริญญาพรหม (2557) เรื่อง การศึกษารูปแบบออนไลน์

แพลตฟอร์มกับผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยผลการศึกษา พบว่า  

ผูท้รงอทิธพิลบนสือ่สงัคมออนไลน์ประเภทดารา/Celebrity 

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า/บริการข้อผู ้บริโภค และ 

นฤมล รอดเนียม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทความงานผ่านการแนะน�า

ของบล็อกเกอร์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเหตุผลในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผ่านการแนะน�าของสื่อบล็อกเกอร์แตกต่างกัน  

มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทความงามผ่าน

การแนะน�าของบล็อกเกอร์ด้านชื่อเสียงของบล็อกเกอร์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

 ปัจจัยทางจิตวิทยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทาง

จิตวิทยามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีม

กันแดดทาผิวกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรเมษฐ์ 

สุทธิวงษ์ (2557) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางบ�ารุงผิวของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องส�าอางบ�ารุงผิวทุกด้าน  

โดยกลุ ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความส�าคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส�าอาง

ในระดับมาก เรียงล�าดับได้คือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและ

ด้านการส่งเสริมการขาย ตามล�าดับ เนื่องจากผิวพรรณ 

เป็นส่วนที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็น

ส่วนที่แสดงความเป็นตัวตน เป็นส่วนที่ผู ้อื่นจะมองเห็น

และรับรู้เป็นสิ่งแรก ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีความพิถีพิถันใน

เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ

 ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์ ผลการ

ศึกษาพบว่า ปัจจัยสื่อสังคมทางการตลาดออนไลน์มีความ

สัมพันธ์และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมกันแดดทาผิวกาย 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธารทิพย์ ขนาบศักดิ (2557) 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางผ่าน 

Video Online ของผู้หญิงวัยท�างานในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า เนื้อหาใน Video Online มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส�าอาง ซึ่งปัจจัยความน่าเชื่อถือ มีระดับการตัดสินใจ

ซือ้เครือ่งส�าอางของผูห้ญงิวยัท�างานในกรงุเทพมหานครขึน้

อยู่กับเนื้อหาใน Video Online แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน 

นั่นคือ ที่มาจากปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใน 

Video Online อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทคัดย่อ

  การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูประหว่างตราสินค้า A, B และ C ของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวิธีด�าเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่

ใช้หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C จ�านวน 390 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบหาความ

แตกต่างค่าที สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B อยู่ในระดับมาก  

และตราสินค้า C อยู่ในระดับมากที่สุด จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  

การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจ�าหน่าย รวมท้ังปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านความแข็งแกร่งและความชื่น

ชอบของการเชื่อมโยงตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพและรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, ประชากรศาสตร์, ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

กะทิส�าเร็จรูป 

กำรศึกษำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�ำเร็จรูป  
ระหว่ำงตรำสินค้ำ A, B และ C ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  

Comparison Study of Consumers’ Satisfaction towards Instant Coconut Curry 
Products among Brand A, B and C in Bangkok Metropolitan Area 

ทิพวรรณ อาณานุการ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย 

 Tipphawan Ananukarn and Boonyarat Samphanwattanachai 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

Master of Business Administration Program Stamford International University 

Received: August 7, 2018

Revised: September 3, 2018

Accepted: September 3, 2018



214 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

Abstract

 The objectives of this quantitative research were to comparatively study consumers’ satisfaction  

and factors influencing their satisfaction towards instant coconut curry products among brands  

A, B and C in Bangkok Metropolitan area. The research methodology was as follows: The researcher 

collected data from a sample of consumers who currently use or have previously used instant coconut  

curry product brand A, B and C through questionnaire surveys which totaled 390 sets. The data 

were statistically analyzed using percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics 

methods on Independent-sample t-test, one-way ANOVA: F-test and Multinomial Logistic Regression  

analysis were used for hypotheses testing in this study. Research findings were as follows: The overall  

satisfaction towards instant coconut curry brand A & B was at a high level but brand C was at the high-

est level. The hypothesis testing results showed that the marketing mix in terms of price promotion,  

product and place, including brand image, in terms of strength and favorability of brand association,  

influenced satisfaction towards aforementioned product at the significant level of 0.05. In addition,  

demographic factors in terms of occupation and income influenced the correlation between mar-

keting mix factors and satisfaction differently at the significant level of 0.05. Whereas, consumer  

behavior factors were not influential and thus, there was no correlation between them.

 

Keywords: satisfaction, marketing mix, band image, demographic, instant coconut curry product

บทน�ำ
 จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทาง

เทคโนโลยีของประเทศไทยในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส่งผลให้วิถีการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไป

จากเดิม วิถีชีวิตที่เร่งรีบในเมืองท�าให้ผู้บริโภคมีเวลาจ�ากัด

ในการเตรียมและปรุงอาหาร โดยเฉพาะการเตรียมส่วน

ประกอบต่าง ๆ ในส่วนของเคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองแกง 

ซึ่งมีส่วนผสมที่หลากหลายและมีกรรมวิธีในการปรุงที่ยุ่ง

ยากซับซ้อน จากสภาพแวดล้อมทางการตลาดดังกล่าว  

ผูป้ระกอบธรุกจิจงึมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบ

สนองตลาดและความต้องการของผู้บริโภคตามพฤติกรรม

การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป น�ามาสู่การขยายธุรกิจจาก

ธุรกิจเคร่ืองปรุงรสมาเป็นเครื่องปรุงรสส�าเร็จรูป ท�าให้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเป็นตัวช่วย

ให้ผู้บรโิภคสามารถปรงุอาหารได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และ

ได้คุณภาพรสชาติอาหารที่คงที่สม�่าเสมอ ส่งผลให้ตลาด

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสส�าเร็จรูปในประเทศไทยเติบโต

อย่างต่อเนื่องร้อยละ 7 - 10 ในสามปีท่ีผ่านมา โดยมีมูลค่า

ตลาดอยู่ท่ี 897 ล้านบาทต่อปี (AC Nielsen, 2016) มีผู้

เล่นหลักในตลาด คือ รสดีเมนู โลโบ คนอร์ และรอยไทย 

(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2560) 

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส�าเร็จรูป จัดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ใน

ในกลุ่มเครื่องปรุงรสส�าเร็จรูป มีส่วนแบ่งทางการตลาด

อยู ่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส

ส�าเร็จรูปทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 284 ล้านบาท  

โดยผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ปิด

สนิท มีมูลค่าตลาดประมาณ 204 ล้านบาทในตลาดค้าปลีก 

(AC Nielsen, 2016) จากการท่ีผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

ส�าเร็จรูปได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลให้

เกิดวิวัฒนาการของเครื่องแกง จากการโขลกพริกแกงสด

ไว้ใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนในสมัยโบราณ มาเป็นการผลิต

เครื่องแกงส�าเร็จรูปในระดับอุตสาหกรรม ท�าให้เครื่องแกง

ส�าเร็จรูปมีคุณภาพและอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และ

ในปัจจุบัน เครื่องแกงส�าเร็จรูปมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
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เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปพร้อมปรุงที่มีความครบเครื่องของ

ส่วนผสมอันประกอบด้วย เครื่องแกง เครื่องปรุงรส และ

กะทิผสมรวมกัน ซึ่งมีจ�าหน่ายในประเทศไทยถึง 3 รูป

แบบด้วยกัน ทั้งในรูปแบบผง เหลว และกึ่งผงกึ่งเหลวหรือ 

เพสท์ ท�าให้ผู้บริโภคเตรียมเพียงวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์

และผักตามต้องการ ก็สามารถท�าเมนูอาหารดังกล่าวได้

อย่างสะดวกรวดเรว็ ซึง่จากข้อมลูทางการตลาดค้าปลกีของ

ผลิตภณัฑ์เครือ่งแกงกะทสิ�าเรจ็รปูทีม่ส่ีวนผสมอนัประกอบ

ด้วยเครื่องแกง เครื่องปรุงรส และกะทิรวมกันที่มีตราสินค้า

และบรรจใุนบรรจุภณัฑ์ปิดสนิท พบว่า ตราสนิค้า A เป็นผูน้�า

ตลาดกลุ่มดังกล่าวด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 42  

รองลงมา คือ ตราสินค้า B ร้อยละ 46 (ส่วนแบ่งตลาด

รวมของเครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปทั้งที่มีกะทิและไม่มีกะทิ

เป็นองค์ประกอบในสูตร) และตราสินค้า C ร้อยละ 12  

(AC Nielsen, 2016) 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตลาดเครื่องแกงส�าเร็จรูป

ในประเทศไทยจะเป็นตลาดที่มีสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น 

มีผู้ประกอบการเข้ามาเล่นในตลาดอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่

จากข้อมลูทางการตลาดในส่วนของการเตบิโตของยอดขาย

ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปใน 1-2 ปีท่ี

ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 3 

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสส�าเร็จรูปในกลุ่มอื่น ๆ   

(AC Neilsen, 2016) ประกอบกับการยกเลิกจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส�าเร็จรูปในบางรสชาติ เช่น เครื่อง

แกงเผ็ดส�าเร็จรูป จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของปัญหา จึงท�าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้น

ศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปที่มีการผสมส่วน

ผสมเครื่องแกงเข้ากับเครื่องปรุงรสและมีการใส่กะทิใน

ส่วนผสมเรียบร้อยแล้ว ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี สามารถ

น�ามาใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา

ต่อยอดแนวความคิด อันน�าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ   

ในส่วนของผู้ประกอบการ สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภค 

เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและศักยภาพในการแข่งขัน

เชิงธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส�าเร็จรูปอัน

เป็นสนิค้าทีส่ะท้อนถงึเอกลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรมอาหาร

ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบความส�าเร็จครอง

ใจผู้บริโภคในระยะยาว 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มี

ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ 

C ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส ่วนประสม

ทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

กะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพือ่ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสนิ

ค้าท่ีมต่ีอความพงึพอใจในผลติภณัฑ์เครือ่งแกงกะทิส�าเรจ็รปู

ตราสนิค้า A, B และ C ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

 4. เพือ่ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัประชากรศาสตร์ที่

มผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและ

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสิน

ค้า A, B และ C ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรม

การบริโภคที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาดและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

กะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทำง 

กำรตลำด

  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix)  

เป็นเครือ่งมอืทางการตลาดทีธ่รุกจิน�ามาใช้ร่วมกนัเพือ่ตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย ประกอบ

ด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และการส่ง

เสริมการตลาด  (Armstrong and Kotler, 2016) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า บริการ

และสิ่งใดก็ตามที่บริษัทน�าเสนอแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  

เพื่อให้เกิดความสนใจ การแสวงหา การใช้ หรือการบริโภค

เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 

ซึ่งอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ (Armstrong and 

Kotler, 2016)

 2. ราคา (Price) คือ จ�านวนเงินส�าหรับค่าสินค้า

และบริการที่ผู ้บริโภคยอมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและ

บรกิารนัน้ โดยราคามคีวามสมัพนัธ์กบัคณุค่าของผลติภณัฑ์
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ที่ลูกค้าจะได้รับ (นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร, 2558) ซึ่งผู้บริโภค

ใช้ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณค่า

ของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังว่าจะได้รับเพื่อใช้ในการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ (Armstrong and Kotler, 2016) 

ผู ้มีหน้าที่ก�าหนดราคา ต้องก�าหนดราคาให้เหมาะสม  

อันเป็นราคาที่ท�าให้ผู้ซื้อพอใจที่จะจ่าย และกิจการเองก็

พอใจที่จะรับด้วยเช่นกัน (ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, 2557)

 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ 

กิจกรรมใด ๆ  ที่สื่อสารถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์และจูงใจให้ผู้

บริโภคกลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าดังกล่าว (Armstrong and 

Kotler, 2016) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การ

โฆษณา การส่งเสริมการจ�าหน่าย การสื่อสารการตลาดกับ

ผู้บริโภคทางอินเตอร์เน็ต (interactive marketing) และ

การตลาดทางตรง (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2557) 

 4. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Distribution) เป็นการ

จดัสรรให้มีผลติภัณฑ์อยูใ่นทีซ่ึง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายสามารถ

หาซื้อได้ (Hawkins and Mothersbaugh, 2010) และ

ยังต้องกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอย่างถูกต้อง

ทั้งเวลา สถานที่และปริมาณ (สุวิมล แม้นจริง และเกยูร  

ใยบัวกลิ่น, 2550)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ

  ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า (Brand image) เป็นการรบั

รู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงการเชื่อมโยง

ตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจ�าของผู้บริโภค โดยการเช่ือม

โยงตราสินค้าจะสะท้อนถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือภาพ

ลักษณ์ที่โดดเด่นของสินค้า ในการสร้างภาพลักษณ์ตราสิน

ค้าเชิงบวกนั้น เป็นการสร้างโปรแกรมทางการตลาดที่เชื่อม

โยงกับองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ คือ ความแข็งแกร่ง 

(Strength) ความชื่นชอบ (Favorability) และความมี

เอกลักษณ์ (Unique)  เข้ากับความทรงจ�าของผู้บริโภค 

(Keller, 2013) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ความแข็งแกร่งของการเชื่อมโยงตราสินค้า 

(Strength of brand association) เมื่อผู้บริโภคระลึกถึง

สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้าและเชื่อมโยงกับความรู้ในตราสินค้าท่ีมี

อยู่ ก็จะเกิดเป็นความแข็งแกร่งของการเชื่อมโยงตราสินค้า

ที่เพิ่มมากขึ้น มีสองปัจจัยที่สร้างความแข็งแกร่งของการ

เชื่อมโยงไปยังข้อมูล ซึ่งก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องและความ

สม�่าเสมอของการน�าเสนออย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้ว

ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สร้างการเชื่อมโยง

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ของตราสนิค้าท่ีแข็งแกร่งทีสุ่ด

อันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (Keller, 2013)

 2. ความช่ืนชอบของการเช่ือมโยงตราสินค้า 

(Favorability of brand association) นักการตลาดจะ

สร้างความชื่นชอบของการเชื่อมโยงสินค้าด้วยการท�าให้

ผู ้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าที่ครอบครองว่ามี

ทั้งคุณลักษณะและคุณประโยชน์ที่สามารถสร้างความพึง

พอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ท�าให้

เกิดการตัดสินตราสินค้าโดยภาพรวมเป็นเชิงบวก (Keller, 

2013)

 3. ความมีเอกลักษณ์ของการเช่ือมโยงตราสินค้า 

(Uniqueness of brand association) ในการสร้างความ

แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์หรือการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขัน อาจอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะหรือคุณ

ประโยชน์ท่ีเก่ียวพันกับส่วนท่ีเป็นสินค้าหรือส่วนท่ีไม่เป็น

สินค้าก็ได้ (Keller, 2013)

แนวคิดด้ำนประชำกรศำสตร ์

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ 

ขนาดครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว เพศ รายได้ อาชีพ 

การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติ เจเนอเรช่ัน ตลอด

จนชั้นทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักการตลาดนิยมน�ามาใช้

แบ่งส่วนตลาด เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค น�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์ทางการ

ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะท�าให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Kotler and Keller, 2016)  

จากงานวิจัยของกานต์ วิทยาวงศรุจิ (2556) พบว่า ปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ลักษณะครอบครัว และลักษณะท่ีอยู่อาศัยมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้าแกงพร้อมปรุงตรารอย

ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริโภค

 พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง

กับการเลือก การซ้ือ การใช้ ตลอดจนการขจัดสินค้า 

บริการ ความคิดหรอืประสบการณท์ี่จะสนองความต้องการ

และความปรารถนา ท�าให้เกิดความพึงพอใจ (Solomon, 

2011) ในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้ เป็นการให้ความ
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ส�าคญักบัผู้บรโิภคและครอบครวัในการตดัสนิใจเพือ่ทีจ่ะใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเวลา เงิน และก�าลังเพื่อบริโภคสินค้า

และบริการต่าง ๆ  ที่ต้องการ รวมถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ

ซื้อ เหตุผลที่ซื้อหรือใช้ เมื่อไรที่ซื้อ สถานที่ซื้อ ความถ่ีใน

การซื้อหรือใช้ ผู้บริโภคมีการประเมินผลอย่างไรหลังการ

ซื้อ ผลกระทบของการประเมินผลต่อการซื้อครั้งต่อไป 

(Schiffman and Kanuk, 2010) ซึ่งสามารถวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภคได้ จากการพิจารณาพฤติกรรมของผู้

บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ค�าถาม 7 ค�าถาม เพื่อหาค�า

ตอบ 7 ประการของผู้บริโภค  ได้แก่ ใครเป็นผู้ซื้อ ผู้บริโภค

ซื้ออะไร ท�าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ที่ไหน และซื้ออย่างไร (นพรัตน์ 

ภูมิวุฒิสาร, 2558)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ

 ความพึงพอใจ เป็นสิ่งสะท้อนถึงการตัดสินของ

บุคคลท่ีรับรู้ในผลการปฏิบัติงาน (performance) ของ

ผลิตภัณฑ์ซึ่งสัมพันธ์กันกับความคาดหวัง เป็นความรู้สึก

ยินดีหรือผิดหวังของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบ

เทียบผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่รับรู ้

กับความคาดหวัง ถ้าผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ต�่า

กว่าความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ หาก

ตรงกับความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจ และหาก

เกินความคาดหวัง ก็จะพึงพอใจเป็นอย่างมากหรือเกิดเป็น

ความประทับใจ (Kotler and Keller, 2016) การสร้าง

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จของ

ธุรกิจ เนื่องจากความพึงพอใจท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสิน

ใจซ้ือและซ้ือซ�้า รวมท้ังมีความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ด้วย 

ซ่ึงจะส่งผลถึงผลก�าไรในระยะยาว

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

                       ตัวแปรต้น                     ตัวแปรกระตุ้น                    ตัวแปรตาม 

           (Independent Variables)      (Moderating Variables)      (Dependent Variables)

ส่วนประสมทำงกำรตลำด                                    

  1. ผลิตภัณฑ์                                               

  2. ราคา      

  3. การส่งเสริมการตลาด

  4. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย                                                                                   
ควำมพึงพอใจ

  ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูป

  ตราสินค้า A, B และ C ของผู้บริโภค 

  ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ

  1. ความแข็งแกร่ง

  2. ความชื่นชอบ

  3. ความมีเอกลักษณ์                                                                                  

ประชำกรศำสตร์

  1. เพศ  5. รายได้     

  2. ช่วงวัย 6. ลักษณะครอบครัว

  3. การศึกษา 7. ลักษณะที่อยู่อาศัย      

  4. อาชีพ  

พฤติกรรมกำรบริโภค                  

  1. ความถ่ีในการใช้           

  2. สถานท่ีซ้ือ

  3. ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

ภำพ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
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สมมุติฐำนกำรวิจัย 

 สมมุติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ 

C ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 สมมุติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ความ

แข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความมีเอกลักษณ์ มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิ

ส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

 สมมุติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ ช่วงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะ

ครอบครวั และลกัษณะทีอ่ยูอ่าศัยทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความ

พึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงกะทิส�าเร็จรูป

ตราสนิค้า A, B และ C ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

แตกต่างกัน

 สมมตุฐิานที ่4 พฤติกรรมการบรโิภค ได้แก่ ความถ่ี

ในการใช้ สถานที่ซื้อ และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือท่ี

แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาดและความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์

เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C ของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธี

วิจัย ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรที่ใช ้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได ้แก่ 

ประชากรซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่อง

แกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C ที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน

 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ  

ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูป

ตราสินค้า A, B และ C ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(จับฉลากมาจากเขตบางกะปิ เขตจตุจักร เขตปทุมวัน  

เขตพระโขนง และเขตมีนบุรี) จ�านวน 390 คน แบ่งเป็น

ตราสินค้าละ 130 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือใน

การวจิยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 7 ข้อ  

ข้อมูลปัจจัยพฤติกรรมการบริโภค จ�านวน 7 ข้อ ข้อมูล

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ังสี่ด้าน จ�านวน 21 ข้อ 

ข้อมูลปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า จ�านวน 15 ข้อ และ

ข้อมูลความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

กะทิส�าเร็จรูป จ�านวน 1 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ 

C ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 17 - 71 ปี  

(เจเนอเรช่ันเบบ้ี บูมเมอร์ - วาย) โดยใช้แบบสอบถามใน

การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากเขตกรุงเทพมหานครทั้ง  

5 เขต ท้ังนี้ ท�าการเก็บข้อมูลท้ังหมด 390 ชุด โดยแบ่ง

เก็บข้อมูลตราสินค้าละ 130 ชุด

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูล

ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

ต่าง ๆ เช่น AC Neilsen ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม ต�ารา วารสาร รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังข้อมูลออนไลน์

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ผู ้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 

Analysis) ในการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม (Construct validity) และใช้วิธีการ

วิเคราะห์ Test-Retest Reliability เพื่อทดสอบความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เมื่อน�าไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 390 ชุด พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.95 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  ใช้การ

แจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการบริโภค ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) รวมทั้งระดับความคิดเห็นในการวิเคราะห์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิน

ค้า และระดับความพึงพอใจ นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อ

ทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค

พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression Analysis) 

ในการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ

ใช้สถิติ Independent-sample t-test ส่วนการทดสอบ

สมมุติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านช่วงวัย การศึกษา 

อาชีพ รายได้ ลักษณะครอบครัว และลักษณะท่ีอยู่อาศัย 

รวมท้ังพฤตกิรรมการบรโิภค ใช้สถิตทิดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One way analysis of variance : F-test)  

ผลกำรวิจัย
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจในกำร

บริโภค

 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแยกแต่ละตราสินค้า พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ตราสินค้า A และ B มีระดับความคิดเห็น

ต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิ

ส�าเร็จรูปอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตราสิน

ค้า C มีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปอยู่ในระดับมากที่สุด

ตำรำง 1 

สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ความพึงพอใจในการบริโภค ทั้งหมด ตราสินค้า A ตราสินค้า B ตราสินค้า C

SD แปลผล SD แปลผล SD แปลผล SD แปลผล

ความพึงพอใจโดยรวม 4.14 0.558 มาก 4.15 0.558 มาก 4.01 0.442 มาก 4.27 0.644 มาก
ที่สุด

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนประสมทำงกำรตลำด

 กลุม่ตวัอย่างมคีวามคิดเหน็ต่อส่วนประสมทางการ

ตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.00) โดยมีความคิด

เห็นด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแยกแต่ละตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี

ใช้ตราสินค้า A, B และ C มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ตราสินค้า A มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการทางตลาด

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในขณะ

ที่กลุ่มอย่างที่ใช้ตราสินค้า C มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดท้ังด้านผลติภณัฑ์และช่องทางการจดัจ�าหน่าย

อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตราสินค้า B 

มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก 
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ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด 

 

ทั้งหมด ตราสินค้า A ตราสินค้า B ตราสินค้า C

SD แปลผล SD แปลผล SD แปลผล SD แปลผล

1. ผลิตภัณฑ์ 4.10 0.509 มาก 4.08 0.560 มาก 4.01 0.341 มาก 4.22 0.573 มากที่สุด

2. ราคา 3.92 0.493 มาก 3.85 0.521 มาก 3.82 0.325 มาก 4.09 0.558 มาก

3. การส่งเสริม
การตลาด

3.70 0.564 มาก 3.63 0.575 มาก 3.60 0.425 มาก 3.88 0.633 มาก

4. การจัดจ�าหน่าย 4.29 0.510 มากที่สุด 4.33 0.506 มากที่สุด 4.19 0.441 มาก 4.35 0.564 มากที่สุด

รวม 4.00 0.399 มำก 3.97 0.403 มำก 3.90 0.251 มำก 4.13 0.477 มำก

 ผลการทดสอบสมมตุฐิาน โดยใช้การวเิคราะห์การ

ถดถอยโลจสิตคิพหกุลุม่ (Multinomial Logistic Regression  

Analysis) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

การส่งเสรมิการตลาด และช่องทางการจัดจ�าหน่ายมอีทิธพิล

ต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิ

ส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 (sig. < 0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างตราสินค้า A 

เมื่อเทียบกับตราสินค้า C พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด

ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด มีความเป็นไปได้ที่จะ

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่อง

แกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า C มากกว่าตราสินค้า A (ท่ีค่า 

Beta -0.989, Exp (B) 0.372 เท่าส�าหรับด้านราคา และ

ที่ค่า Beta -0.556, Exp (B) 0.574 เท่าส�าหรับด้านการ

ส่งเสริมการตลาด) ในทางตรงกันข้าม ส่วนประสมทางการ

ตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีความเป็นไปได้ท่ีจะมี

อทิธพิลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคผลติภณัฑ์เครือ่งแกง

กะทสิ�าเรจ็รปูตราสนิค้า A มากกว่าตราสนิค้า C (ทีค่่า Beta 

0.685, Exp (B) 1.984 เท่า) ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างตราสิน

ค้า B เมื่อเทียบกับตราสินค้า C พบว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาดด้านราคา และการส่งเสริมการตลาด มีความเป็นไป

ได้ท่ีจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์

เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า C มากกว่าตราสินค้า B 

(ท่ีค่า Beta -0.742, Exp (B) 0.476 เท่าส�าหรับด้านราคา 

และท่ีค่า Beta -0.563, Exp (B) 0.569 เท่าส�าหรับด้าน

การส่งเสริมการตลาด) ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตำรำง 3 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

Brand B Std. Error Wald Sig. Exp (B)

A ค่าคงที่ 3.683 1.362 7.313 .007

ผลิตภัณฑ์ -0.156 0.332 0.222 .637 0.855

ราคา -0.989 0.345 8.215 .004 0.372

การส่งเสริมการตลาด -0.556 0.265 4.399 .036 0.574

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.685 0.321 4.552 .033 1.984

ตำรำง 2 

สรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ 

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสิน

ค้าทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

แยกแต่ละตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตราสินค้า 

A และ B มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าท้ังโดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ตราสินค้า C มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยด้านความแข็งแกร่งและด้านความช่ืนชอบอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความมีเอกลักษณ์อยู่ในระดับมาก 

ดังแสดงในตารางท่ี 4

ตำรำง 4 

สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า

ปัจจัยภาพ

ลักษณ์

ตราสินค้า 

ท้ังหมด ตราสินค้า A ตราสินค้า B ตราสินค้า C

SD แปลผล SD แปลผล SD แปลผล SD แปลผล

1. ความ

   แข็งแกร่ง

4.14 0.520 มาก 4.10 0.589 มาก 4.01 0.316 มาก 4.31 0.569 มากที่สุด

2. ความชื่นชอบ 4.12 0.553 มาก 4.17 0.522 มาก 3.88 0.442 มาก 4.31 0.598 มากที่สุด

3. ความมี
   เอกลักษณ์

3.94 0.516 มาก 3.95 0.502 มาก 3.78 0.421 มาก 4.10 0.570 มาก

รวม 4.07 0.456 มำก 4.07 0.463 มำก 3.89 0.304 มำก 4.24 0.512 มำกที่สุด

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์

การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ ่ม (Multinomial Logistic 

Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิน

ค้า ด้านความแข็งแกร่งและความชื่นชอบของการเชื่อม

โยงตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ 

C อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (sig. < 0.05) 

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างตราสินค้า A เมื่อเทียบกับตราสินค้า C 

พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความแข็งแกร่งมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิ

ส�าเร็จรูปตราสินค้า C มากกว่าตราสินค้า A (ท่ีค่า Beta 

-0.868, Exp (B) 0.420 เท่า) ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างตราสิน

ค้า B เมือ่เทยีบกบัตราสนิค้า C พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า

ด้านความชืน่ชอบมมีอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า C มากกว่า

ตราสินค้า A (ท่ีค่า Beta 1.233, Exp (B) 0.292 เท่า)  

ดังแสดงในตารางท่ี 5

ตำรำง 3 (ต่อ)

ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

Brand B Std. Error Wald Sig. Exp (B)

B ค่าคงที่ 5.688 1.360 17.494 .000

ผลิตภัณฑ์ -0.249 0.327 0.578 .447 0.780

ราคา -0.742 0.348 4.550 .033 0.476

การส่งเสริมการตลาด -0.563 0.267 4.458 .035 0.569

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.086 0.317 0.074 .786 1.090

Note : Brand C reference, Nagelkerke-R2 10.00
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ตำรำง 5 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่ม ส�าหรับปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า

Brand B Std. Error Wald Sig. Exp (B)

A ค่าคงที่ 3.551 1.205 8.689 0.003

ความแข็งแกร่ง -0.868 0.376 5.327 0.021 0.420

ความชื่นชอบ 0.298 0.381 0.613 0.434 1.348

ความมีเอกลักษณ์ -0.291 0.308 0.893 0.345 0.748

B ค่าคงที่ 7.033 1.287 29.856 0.000

ความแข็งแกร่ง 0.010 0.380 0.001 0.979 1.010

ความชื่นชอบ -1.233 0.378 10.640 0.001 0.292

ความมีเอกลักษณ์ -0.516 0.321 2.586 0.108 0.597

Note : Brand C reference, Nagelkerke-R2 14.40

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร ์ 

 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ใน

ช่วงอายุหรือช่วงวัย 17-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

10,001-20,000 บาท มีลักษณะครอบครัวแบบอยู่ด้วยกัน 

2-3 คน และส่วนใหญ่พักอาศัยในคอนโดมีเนียม/หอพัก/

อพาร์ทเมนท์ เมื่อพิจารณาแยกแต่ละตราสินค้า พบว่า  

ส่วนที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตราสินค้า A และ 

B มีระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี ในขณะที่กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ตราสินค้า C ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับต�่ากว่า

ปริญญาตรี ในส่วนของที่พักอาศัย ส่วนใหญ่ตราสินค้า A 

พักอาศัยในบ้าน ส่วนตราสินค้า B และ C พักอาศัยในคอน

โดมีเนียม/หอพัก/อพาร์ทเมนท์

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติ Indepen-

dent-sample t-test ส�าหรับปัจจัยด้านเพศ และใช้สถิติ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of 

variance : F-test) ส�าหรับปัจจัยด้านช่วงวัย การศึกษา 

อาชีพ รายได้ ลักษณะครอบครัว และลักษณะที่อยู่อาศัย 

พบว่า อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความ

สัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความพงึพอใจ

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า 

A, B และ C ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กัน ส่วนเพศ ช่วงวัย ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว 

และลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความ

สมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความพงึพอใจ

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า 

A, B และ C ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภค

 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่ เคยใช้ผลิตภัณฑ์

เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปมากกว่าหนึ่งรูปแบบ โดยรูปแบบ

ที่เคยใช้มากที่สุด คือ รูปแบบผง ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์

เครือ่งแกงกะทสิ�าเรจ็รปู 2-3 ครัง้ต่อเดอืน เมนทูีน่ยิมใช้สาม

อันดับแรก คือ แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด และแกงพะแนง 

ตามล�าดับ เหตุผลหลักท่ีใช้ คือ สะดวกรวดเร็วในการปรุง

อาหาร มีรสชาติอร่อย หาซื้อได้ง่าย เก็บรักษาไว้ได้นาน 

และปลอดภัย มีอย. รับรอง ตามล�าดับ นิยมใช้ในโอกาส

รับประทานปกติ รองลงมา คือ ในเวลาเร่งด่วน ส่วนใหญ่

ซ้ือผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด และผู้มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตนเอง เมื่อพิจารณาแยก

แต่ละตราสินค้า พบว่า ส่วนท่ีแตกต่างกัน คือ ความถี่ใน

การใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ตราสินค้า A และ C ส่วนใหญ่

มีความถ่ีในการใช้ 2-3 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุด ในขณะที่

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ตราสินค้า B มีความถ่ีในการใช้ 4-5 ครั้ง

ต่อเดือนมากท่ีสุด นอกจากนี้ ในส่วนของสถานท่ีซ้ือ กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ตราสินค้า A  และ C ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์

จากร้านสะดวกซื้อมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
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ตราสินค้า B ซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมากที่สุด 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยพฤติกรรมการ

บริโภค ด้านความถี่ในการใช้ สถานที่ซื้อ และผู้มีอิทธิพล

ในการซื้อ โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One way analysis of variance: F-test) พบว่า ปัจจัย

พฤติกรรมการบริโภค ด้านความถี่ในการใช้ สถานที่ซื้อ 

และผู้มีอิทธิพลในการซื้อที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความ

สมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและความพงึพอใจ

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า 

A, B และ C ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กำรอภิปรำยผล 

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา การ

ส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิ

ส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C 

 XX1.1 ปัจจัยด้านราคา ราคามีอิทธิพลต่อการ

เลือกตราสินค้า A และ B เมื่อเทียบกับตราสินค้า C  

มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า C 

มากกว่าตราสินค้า A และ B ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558) ที่กล่าวว่า ราคา คือ จ�านวน

เงินส�าหรับค่าสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้น โดยราคามีความสัมพันธ์กับ

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะได้รับ รวมทั้ง Armstrong 

and Kotler (2016) ทีว่่าผูบ้รโิภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหนึง่ใน

การประเมินคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังว่า

จะได้รับ ซ่ึงศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล (2557) กล่าวว่า ผู้มีหน้า

ที่ก�าหนดราคา ต้องก�าหนดราคาให้เหมาะสม ทั้งนี้ ราคาที่

ประสบความส�าเร็จต้องเป็นราคาที่ได้รับการยอมรับจากผู้

บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการก�าหนดราคาของตราสินค้า 

C ตามผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่ามีการก�าหนดราคา

ทีม่คีวามเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคณุภาพ ปรมิาณ ตราสนิค้า 

มีราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น ๆ รวมทั้งมีการระบุราคาบนฉลาก

อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับตราสินค้า A และ B 

 XX1.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยการ

ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกตราสินค้า A และ 

B เมื่อเทียบกับตราสินค้า C มีความเป็นไปได้ที่การส่ง

เสริมการตลาดจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า C มากกว่า

ตราสินค้า A และ B ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุดาพร 

กุณฑลบุตร (2557) ท่ีกล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด เป็น

กจิกรรมทีช่่วยสนบัสนนุให้การตลาดของกจิการเป็นไปอย่าง

สะดวก ท�าให้ผูบ้รโิภคหนัมาใช้สนิค้าหรอืบรกิารของกจิการ

นั้น ซ่ึงการส่งเสริมการตลาดของตราสินค้า C ตามผลการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น  

โทรทัศน์ นิตยสาร การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อภาพลักษณ์

ท่ีดี การแนะน�าข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ผ่านเว็บไซต์ 

การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น ลดราคา แจกของแถม 

รวมท้ังการจัดบู้ทให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย

ท่ีสูงกว่าเมื่อเทียบกับตราสินค้า A และ B

 XX1.3 ป ัจจัยด ้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีอิทธิพลต่อการเลือกตราสิน

ค้า A เมื่อเทียบกับตราสินค้า C  มีความเป็นไปได้ที่ช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A 

มากกว่าตราสนิค้า C ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Hawkins 

and Mothersbaugh (2010) ท่ีกล่าวว่า ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย เป็นการจดัสรรให้มผีลติภณัฑ์อยูใ่นทีซ่ึง่กลุม่ลูกค้า

เป้าหมายสามารถหาซ้ือได้ และยังต้องกระจายสินค้าจาก

ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องทั้งเวลา สถานที่และ

ปริมาณ (สุวิมล แม้นจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น, 2550)  

ซึ่งช่องทางการจัดจ�าหน่ายของตราสินค้า A ตามผล

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อได้เปรียบกว่าตราสินค้า C  

ในเรื่องของสถานที่จัดจ�าหน่ายมีจ�านวนเมนูเพียงพอต่อ

ความต้องการเมื่อเทียบกับตราสินค้า A

 ผลการศึกษาวิ จัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของกานต์ วิทยาวงศรุจิ (2556) ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น�้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านความแขง็แกร่ง

และความชื่นชอบของการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการบริโภคตราสินค้า A, B และ C ของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 XX2.1 ปัจจัยด้านความแข็งแกร่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
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การเลอืกตราสนิค้า A เมือ่เทยีบกบัตราสนิค้า C มคีวามเป็น

ไปได้ที่ความแข็งแกร่งจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคตราสินค้า C มากกว่าตราสินค้า A ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของวิทยา จารุพงศ์โสภณ (2557) ที่กล่าวว่า ความ

แข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับตราสินค้า เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสื่อสารทางการตลาดเพื่อป้อน

ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้

แก่ธุรกิจ โดยความเชื่อของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้านั้น  

มักเกิดจากปัจจัยพื้นฐานอันประกอบด้วยคุณลักษณะและ

คุณประโยชน์ของตราสินค้า ซึ่งตราสินค้า C ตามผลการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อได้เปรียบกว่าตราสินค้า A หลาย

ประการ ไม่ว่าจะเป็นตราสนิค้านีเ้ป็นสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั 

ตราสินค้ามีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ตราสิน

ค้าน้ีไว้วางใจได้ในคุณภาพ และตราสินค้านี้ประสบความ

ส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้บริโภคจะมีความ

พึงพอใจในการเลือกตราสินค้า C มากกว่าตราสินค้า A 

 XX2.2 ปัจจัยด้านความชื่นชอบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

การเลอืกตราสนิค้า B เมือ่เทยีบกบัตราสนิค้า C มคีวามเป็น

ไปได้ที่ความชื่นชอบจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

บริโภคตราสินค้า C มากกว่าตราสินค้า A ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Keller (2013) ที่ว่านักการตลาดจะสร้างความ

ชื่นชอบของการเชื่อมโยงสินค้าด้วยการท�าให้ผู้บริโภคเกิด

ความเชื่อมั่นในตราสินค้าที่ครอบครองว่ามีทั้งคุณลักษณะ

และคุณประโยชน์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ท�าให้เกิดการตัดสิน

ตราสินค้าโดยภาพรวมเป็นเชิงบวก ซึ่งความชื่นชอบของ

การเชื่อมโยงตราสินค้า C ตามผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

มข้ีอได้เปรียบกว่าตราสนิค้า B ในทกุด้านทีผู่บ้รโิภคให้ความ

ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้าน้ีช่วยให้ท�าอาหารได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว ตราสินค้านี้มีคุณภาพดี สามารถตอบ

สนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านได้  มีรูปแบบที่ใช้

งานง่าย และตราสินค้านี้มีรสชาติดี ส่งผลให้ผู้บริโภคจะมี

ความพึงพอใจในการเลอืกตราสนิค้า C มากกว่าตราสนิค้า B

 ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีสอดคล้องบางส่วนกับ

งานวจิยัของ F Andreani, TL Taniaji and RNM Puspitasari  

(2012) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความแข็งแกร่ง 

(ตราสินค้าแมคโดนลัด์มบีรรจภุณัฑ์สนิค้าทีด่งึดดูใจ มคีวาม

หลากหลายของเบอร์เกอร์ มีความหลากหลายของไอศกรีม 

และมีราคาที่สมเหตุสมผล) มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมี 

นัยส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะที่ภาพลักษณ์

ตราสนิค้าด้านความชืน่ชอบ และความมเีอกลกัษณ์ของการ

เช่ือมโยงตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อความพีงพอใจของลูกค้า 

 3. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพและ

รายได้ทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อความความสมัพนัธ์ระหว่าง

ส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C 

แตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นเพราะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับความต้องการของผู ้บริโภค  

น�าไปสูก่ารก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Kotler 

and Keller, 2016) ซ่ึงผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูป

ตราสนิค้า A, B และ C มกีารก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดที่

แตกต่างกัน อันมีผลท�าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจท่ีแตก

ต่างกันไปในแต่ละตราสินค้า นอกจากนี้ รายได้ ระดับการ

ศึกษาและอาชีพ ถือเป็นตัวแปรท่ีส�าคัญในการก�าหนดส่วน

ของตลาด ส่วนใหญ่กลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง มีโอกาส

ในการหางานระดับสูงได้ง่าย ท�าให้มีรายได้สูง (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน์, 2550) โดยระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิด

การซ้ือสินค้าในระดับท่ีแตกต่างกัน (Kotler and Keller, 

2016) และอาชีพท่ีแตกต่างกัน น�าไปสู่ความต้องการสินค้า

และบริการท่ีแตกต่างกัน (ค�านาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดด้านรายได้ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2550) และ Kotler and Keller (2016) อาจไม่สามารถ

น�ามาใช้กับตราสินค้า C ได้ เนื่องจากรายได้ท่ีแตกต่างกัน

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ตราสินค้า C มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะจุด

แข็งด้านราคาและการส่งเสริมการตลาดของตราสินค้า C 

ท่ีเหนือกว่าตราสินค้า A และ B ท�าให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ตราสินค้า C ถึงแม้จะมีรายได้แตกต่างกัน แต่ก็สามารถ

เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ในทุกกลุ่มรายได้ 

 4. ปัจจยัพฤตกิรรมการบรโิภค ได้แก่ ความถีใ่นการ

ใช้ สถานท่ีซ้ือ และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง

กัน มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการ

ตลาดและความพงึพอใจในการบรโิภคผลติภณัฑ์เครือ่งแกง

กะทิส�าเร็จรูปตราสินค้า A, B และ C ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงาน

วิจัยของของอัญธิฌา ศิริเจริญ (2557) ท่ีพบว่าปัจจัยด้าน
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พฤติกรรมการบริโภคเค้กด้านความถี่ สถานที่ซื้อ และผู้

มีอิทธิพลในการซื้อ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

ที่มีต่อเค้กภายใต้ตราสินค้าของอเมริกา กรณีศึกษาร้าน

นิวยอร์ค ชีสเค้ก ที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ อย่างไรก็ตาม 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานแยกเป็นรายด้านของส่วน

ประสมทางการตลาดในการวิจัยครั้งน้ี พบว่า ความถี่ใน

การซือ้มอีทิธพิลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและความพึงพอใจ

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูปตราสิน

ค้า A และยังมีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับตราสินค้า B ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของก้องเกียรติ อิทธาภิชัย (2559) ที่พบว่าส่วนประสม

ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า 

เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านความถ่ีในการใช้

บริการร้านอาหารญีปุ่น่ต่อเดอืนในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต�า่  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท�าให้ทราบถึงระดับ

ความพงึพอใจและปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อความพึงพอใจ รวมถึง

ข้อมูลธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิส�าเร็จรูป อันเป็นองค์

ความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปใช้ในประโยชน์ในเชิงวิชาการได้  

รวมถึงเป็นแนวทางให้กับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตลาด

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส�าเร็จรูป ในการพัฒนาต่อยอดแนว

ความคิด อันน�าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ในการศึกษา 

วิจัยในอนาคต

 2. ข้อเสนอแนะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา ตราสนิค้า A และ B ควรพจิารณาปรบัปรงุคณุภาพ 

และคณุค่าของผลติภณัฑ์เพือ่ให้เป็นราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบั

เมื่อเทียบกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ด้านการส่ง

เสริมการตลาด ตราสินค้า A และ B ควรให้ความส�าคัญ

กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากข้ึน อันมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งยังเป็นช่องทางเสริมภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าอีกด้วย ส่วนด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ตราสินค้า C ควรมีการพิจารณาเพิ่มจ�านวนเมนูในแต่ละ

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มากข้ึน

 3. ด้านความแข็งแกร่งและความชื่นชอบของการ

เชื่อมโยงตราสินค้า ตราสินค้า A ควรพิจารณาการเสริม

ความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตราสินค้า A 

ในขณะท่ีตราสินค้า B ควรพิจารณาการสร้างความชื่นชอบ

เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตราสินค้า B อันมีผลต่อความ

พึงพอใจของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า โดย

ใช้การศึกษาความเป็นได้ในด้านเทคนิคและด้านการเงิน และเพื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการตั้งสถานีบริการ

ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การวิเคราะห์

เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า โครงการมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค โดยใช้เครื่อง

ประจุยานยนต์ไฟฟ้าชนิดแขวนผนังเป็นแบบชาร์จปกติชนิดแขวนผนังจ�านวน 1 ชุด สามารถด�าเนินการตั้งสถานีบริการ

ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในไทยได้จริง นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยใช้เงินลงทุนโครงการ

เท่ากับ 150,000 บาท ระยะเวลาการลงทุน 10 ปี ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 8.4 สามารถค�านวณดัชนีทางการเงินได้

ดังน้ี มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 89,125.64 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับร้อยละ 15.15 ต่อปี อัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้วเท่ากับร้อยละ 10.44 ต่อปี อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 

1.04 อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนเท่ากับ 1.59 มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 3 ปี 6 เดือน 

ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของการลงทุนพบว่า ผลตอบแทนของ

โครงการสามารถลดลงได้มากที่สุดร้อยละ 4.1 ต้นทุนเงินรวมสามารถเพิ่มข้ึนได้มากท่ีสุดร้อยละ 4.3 ต้นทุนการลงทุน

ของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด ร้อยละ 59.42 ต้นทุนการด�าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้มากที่สุด

ร้อยละ 4.6 แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้,การวิเคราะห์ความอ่อนไหว,ยานยนต์ไฟฟ้า,สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
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Abstract

 The purposes of this study are twofold: provide an overview of feasibility study of invest-

ments in electric vehicle charging station projects, including technical and financial feasibility stud-

ies, and to analyze the sensitivity of investments in electric vehicle charging station. This study used 

primary and secondary data as descriptive and qualitative analysis. It indicated that the project 

has technical feasibility. One set of wall mounted chargers is a normal charger. It is possible to set 

up electric vehicle charging stations in Thailand. In addition, from the financial feasibility analysis, 

the project would cost is 150,000 Baht. The investment period would be 10 years. At the discount 

rate for this project would be 8.04 percent. The financial index can be calculated as follows: the 

net present value is 89,125.64 baht; the internal rate of return is 15.15 percent per year; the modi-

fied internal rate of return is 10.44 percent per year; the benefit cost ratio is 1.04; the net benefit 

investment ratio is 1.59; and the payback period is 3 years 6 months. The sensitivity analysis of the 

project by testing the switching value tests indicate that the present value of benefits can decrease 

by 4.1 percent; the present value of costs can increase by 4.3 percent; the present value of invest-

ment costs can increase by 49.52 percent; and the present value of operating costs can increase 

by 4.6 percent. Therefore, these findings indicate that the investment project is financially feasible.

Keywords: feasibility study, sensitivity analysis, electric vehicle, electric vehicle charging station

บทน�ำ
 ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตเชื้อเพลิงฟอสซิล และ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นการใช้พลังงาน

มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายตัวของ

ความต้องการพลังงานในภาคการขนส่งซึ่งมีการใช้พลังงาน

สูงโดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีการปลด

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อวิกฤตโลกร้อนดังนั้นจึงมี

การพฒันาพลงังานทดแทนหรอืเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงและมีการปลดปล่อยสารมลพิษต�่ามาใช้ในยานยนต์

 ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีบริการชาร์จ

ยานยนต์ไฟฟ้าทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทยมกีารต้ังสถานบีรกิาร

ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นจ�านวนมาก แต่ผู้ที่ด�าเนินการ

ศึกษาสภาพทั่วไปของหลักการท�างานของระบบชาร์จยาน

ยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้ายังมีไม่มาก เนื่องจากเป็น

เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีหลักการทางด้านเทคนิคที่ซับซ้อน และ

ยงัขาดผูศ้กึษาความรูท้างด้านน้ีในส่วนผูท้ีศึ่กษาความเป็นไป

ได้ทางการเงนิของโครงการต้ังสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่

เป็นตวัอย่างน�าไปใช้ในการลงทุนในอนาคต ดงันัน้การศกึษา

ความเป็นไปได้ของโครงการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต ์

ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจในการน�าไปศึกษาค้นคว้ามาก

ในปัจจุบัน เพราะเป็นเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงการใช้

งานเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนยานยนต์ในอนาคต

 การตัง้สถานบีรกิารชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเป็นธรุกจิ

ใหม่ ในด้านการขายพลังงานไฟฟ้าโดยการให้บริการชาร์จ

ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการอัด

ประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้า ในการด�าเนินการของ

ธุรกิจนั้น มีความเสี่ยงในด้านเทคนิค และด้านการเงิน

อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจการตั้งสถานี

บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหลักที่

ท�าให้การตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในไทยยังมี

ไม่มากนัก โดยผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะน�าข้อมูลของการติดตั้ง

สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ามาวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ในด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้าน

การเงินเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อื่นสามารถศึกษาความเป็น
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ไปได้โครงการลงทุนการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้า หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจการตั้งสถานีบริการชาร์จยาน

ยนต์ไฟฟ้า และสามารถน�าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุง 

ประยุกต์ใช้ และต่อยอดได้จริงในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1.เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

โครงการลงทุนการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าใน

ประเทศไทย

 2.เพื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity 

Analysis)โครงการลงทุนการตั้งสถานีบริการชาร์จยาน

ยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ

 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งท่ี

สามารถประยุกต์ใช้กับภาคการขนส่งทางถนนมีแนวโน้ม

ที่เทคโนโลยีจะขยายตัวในอนาคตอันใกล้ทั้งน้ีแนวคิดพื้น

ฐานของการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าคือการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมาขับเคลื่อนยานยนต์ แบ่งยาน

ยนต์ไฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภท

 (1) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric 

Vehicle, HEV) ประกอบด้วยเครื่องยนต์ลูกสูบเป็นต้น

ก�าลังในการขับเคลื่อนหลักซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่บรรจุในยาน

ยนต์และท�างานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มก�าลังของ

ยานยนต์ให้เคลื่อน

 (2) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle, PHEV) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าท่ี

พัฒนาต่อมาจากยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดโดยสามารถประจุ

พลังงานไฟฟ้าได้จากแหล่งภายนอก (Plug-in) ท�าให้ยาน

ยนต์สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจาก 2 แหล่ง

 (3) ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric 

Vehicle, BEV) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้า

เป็นก�าลังหลักให้ยานยนต์เคลื่อนที่และใช้พลังงานไฟฟ้าที่

อยู่ในแบตเตอรี่เท่านั้นไม่มีเครื่องยนต์อื่นในยานยนต์

 (4) ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell 

Electric Vehicle, FCEV) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เช้ือ

เพลิง (Fuel cell) ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เช้ือเพลิง

  

 สถำนบีรกิำรไฟฟ้ำ(Electric Vehicle Charging  

Station/Point)

 สถานีบริการไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging  

Station/Point)คือ สถานท่ีให้บริการพลังงานไฟฟ้าโดย

ใช้วิธีการอัดประจุไฟฟ้าแก่รถยนต์ไฟฟ้าซ่ึงมีวิธีการอัด

ประจุไฟฟ้าอยู่ 2 วิธี คือ แบบ Quick Charge ซึ่งจะใช้

ระยะเวลาในการอัดประจุไฟจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ15 - 20 

นาที และแบบ Normal Charge จะใช้ระยะเวลาในการ

อัดประจุไฟจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 5 - 6 ช่ัวโมง ซ่ึงสถาน

ท่ีตั้งของสถานีบริการไฟฟ้าอาจจะอยู่ในตรอก ซอย ถนน  

ในลกัษณะเดยีวกบัสถานบีรกิารน�า้มนั หรอืแม้แต่ลานจอดรถ  

หรือจุดบริการสาธารณะ ปัจจุบันประเทศไทยเองได้เริ่มมี

การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าบ้างแล้วแต่ยังจ�ากัดเฉพาะในระดับ

องค์กรหรือเป็นเพียงการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆเช่นสถานอีดัประจไุฟฟ้าและทดสอบ

การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในการขับขี่บนท้องถนนจริงซึ่งการ

ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ในส่วนของผู้บริโภคหรือประชาชนนั้น

ก�าลงัจะเริม่ขึน้เนือ่งจากนโยบายทีเ่อือ้ต่อการน�าเข้ารถยนต์

ไฟฟ้าเข้ามาท�าตลาดในประเทศไทยเช่นภาษีน�าเข้ารถยนต์

โครงสร้างพื้นฐานของระบบอัดประจุ หรือแม้กระทั่งความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

จึงส่งผลให้สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่ม

ข้ึนเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

 

 โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid)

 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เป็น

โครงข่ายของระบบไฟฟ้าท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสื่อสารมาร่วมบริหารจัดการในระบบ

การควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถ

รองรับการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทาง

เลือกท่ีสะอาดท่ีกระจายอยู่ท่ัวไป (Distributed Energy 

Resource : DER) และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมท้ังให้บริการกับผู้เช่ือมต่อกับโครงข่าย

ผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 

ปลอดภัย เช่ือถือได้ มีคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าได้ตาม

มาตรฐานสากล
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 แนวคดิทฤษฎกีำรวเิครำะห์และประเมินโครงกำร

 ประสิทธิ์ตงยิ่งศิริ. (2550)ให้ความหมายของการ

ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ 

คอืการศกึษาและจดัท�าเอกสารประกอบไปด้วยข้อมลูต่าง ๆ   

ที่จ�าเป็นแสดงถึงเหตุผลสนับสนุนความถูกต้องสมบูรณ์ของ

โครงการให้ได้มาซึ่งโครงการที่ดีสามารถน�ามาปฏิบัติได้จริง

และเมื่อปฏิบัติแล้วให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนเช่น

เดียวกับการวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) คือ

การประเมินข้อดีและข้อเสียหรือผลตอบแทนและต้นทุน

ของโครงการการศึกษาความเป็นไปได้จะมุ ่งเน้นท่ีการ

ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ (The Evaluation of 

Project Worth) จะมีความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อผลตอบแทน

สูงกว่าต้นทุน ซ่ึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยการศึกษาในด้าน ดังต่อไปนี้

 (1) ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (Technical 

Feasibility) เป็นการคัดเลือกเทคนิค และวิธีการผลิต โดย

จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแก่โครงการซึ่งมาจากทางเลือก

ต่างๆที่มีอยู่โดยเป็นการวิเคราะห์ทั้งด้านข้อดี และด้านข้อ

เสียต่างๆ ของวิธีของกระบวนการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร

ที่สามารถน�าไปใช้เพ่ือการผลิตได้ทั้งน้ีเทคนิคการผลิตท่ีมี

ต้นทุนต�่าที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเทคนิคที่จะส่งผล

ให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุดังนัน้จงึจ�าเป็นต้องใช้วธิกีาร และ

เทคนิคที่เหมาะสมที่สุดอีกทั้งการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค

สามารถก�าหนดกรอบของการลงทุนของโครงการได้ด้วย

 (2) ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน (Financial 

Feasibility) เป็นการวิเคราะห์การลงทุน และผลตอบแทน

ของโครงการในแง่เอกสารหรือผลก�าไรทางการเงินเป็น

ส�าคัญโดยรวมถึงการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมให้

แก่โครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ประสบปัญหา

ทางการเงินในระหว่างการด�าเนินโครงการรวมถึงการ

วิเคราะห์ด้านผลตอบแทนของโครงการว่าจูงใจให้เกิดการ

ลงทุนมากน้อยเพียงใด

 กำรวิ เครำะห ์ควำมเป ็นไปได ้ทำงกำรเงิน  

(Financial Feasibility)

 เริงรักจ�าปาเงิน,(2544) ให้แนวคิดเบื้องต้นในการ

วิเคราะห์ทางการเงินของโครงการใดๆก็คือเป็นการเปรียบ

เทียบการลงทุนระหว่างส่วนของต้นทุน (Cost) และส่วน

ของผลตอบแทน (Benefits) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

สามารถในทางการเงินของโครงการที่ได้รับ และก่อให้เกิด

ประโยชน์จากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในตลอดช่วงอายุของ

โครงการซ่ึงมีข้ันตอนท่ีส�าคัญดังนี้

 (1) ข้ันการจดัเตรยีมงบประมาณของกระแสเงนิสด

เข้าและกระแสเงนิสดออกของการลงทุนตลอดอายโุครงการ

 (2) ขั้นตอนการค�านวณผลตอบแทนสุทธิของการ

ลงทนุโดยน�ากระแสเงนิออก หรอืกระแสค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจาก

การคิดค่าใช้จ่ายของโครงการลงทุนลบด้วยกระแสของเงิน

เข้า หรือกระแสของรายได้จากโครงการลงทุน

 (3) ขั้นการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value: NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 

(Benefit Cost Ratio: BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity 

Analysis)

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวเป็นการทดสอบความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในโครงการ โดยใช้การทดสอบค่าความ

แปรเปลี่ยน (Switching Value Test) เพื่อให้การวิเคราะห์

ทางการเงินมีความละเอียดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ศึกษาจึงได้

ท�าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเนื่องจาก

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินจะข้ึนอยู ่

กับการก�าหนดกระแสเงินสดเป็นส�าคัญโดยท่ีการก�าหนด

กระแสเงินสดก็ขึ้นอยู่กับการประมาณการต้นทุนและผล

ตอบแทนดังนั้นโอกาสที่โครงการจะได้รับผลตอบแทนตรง

ตามทีก่�าหนดไว้จงึเป็นไปได้น้อยไม่ว่าโครงการจะได้รบัการ

ออกแบบหรือมีการประมาณการในส่วนของต้นทุน และใน

ส่วนของผลตอบแทนมาดีเท่าใดก็ตาม โดยสามารถท�าการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value 

Test) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าตัวแปรส�าคัญท่ีจะเกิดใน

อนาคต จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ส่งผลไม่พึงประสงค์

ออกมาได้มากน้อยเพียงใดท่ีโครงการยังสามารถพอรับได้

ในระดับที่ต�่าที่สุดซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ในการชี้วัดจากเกณฑ์

วัดค่าโครงการเกณฑ์หนึ่งดังนี้

 (1)  ค ่าความแปรเปลี่ยนด ้านผลตอบแทน  

(Switching Value Test of Benefits: SVTB) เป็นการ

วัดค่าผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท่ีจะสามารถลดลง

ได้ร้อยละเท่าไหร่ก่อนที่จะท�าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value: NPV) เท่ากับศูนย์ซึ่งจะส่งผลท�าให้ต้นทุน
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โครงการมีค่าคงที่

 (2) ค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (Switching 

Value Test of Cost: SVTC) เป็นส่วนของต้นทุนท่ีเกิด

ขึ้นในส่วนของโครงการว่าสามารถเพิ่มขึ้นได้ร้อยละเท่าไร

ก่อนทีจ่ะท�าให้ค่าปัจจบุนัสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) 

เท่ากับศูนย์ซึ่งจะส่งผลท�าให้ต้นทุนโครงการมีค่าคงท่ี

 (3) ค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนการลงทุน 

(Switching Value Test of Investment Cost:SVTIC) 

เป็นส่วนของต้นทุนว่าการลงทุนของโครงการสามารถ

เพิ่มขึ้นได้ร้อยละเท่าไรก่อนที่จะท�าให้ค่าปัจจุบันสุทธิ  

(Net Present Value: NPV) เท่ากับศูนย์ซึ่งจะส่งผลท�าให้

ต้นทุนโครงการมีค่าคงท่ี

 (4) ค่าความแปรเปลีย่นด้านต้นทนุด้านการด�าเนนิ

งาน (Switching Value Test of OperationCost: SVTOC) 

หมายความว่าเป็นส่วนของต้นทุนว่าผลการด�าเนินการใน

ส่วนของงานของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้ร้อยละเท่าไหร่

ก่อนท่ีจะท�าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: 

NPV) เท่ากับศูนย์ซ่ึงจะให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่า

คงที่

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)XX

 - ด้านเทคนิค (Technical)

 - ด้านการเงิน (Financial)

 - การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity

ความเป็นไปได้ในการลงทุน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 กรณีศึกษำ

 กรณีศึกษาจากบริษัทที่จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ติด

ตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท KEBA 

จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1968 ในประเทศออสเตรเลีย และ

ปัจจุบันได้จัดต้ังตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็น

บริษัทที่น�าเข้าสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทย 

เช่น อุปกรณ์ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์, แบตเตอรี่ไฟฟ้า, 

เครื่องชาร์ตไฟฟ้า  และเป็นบริษัทที่บริการจัดตั้งสถานี

บริการไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งทั้งหมด   

ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะน�าข้อมูลด้านเทคนิค และด้านการเงินจาก

บริษัท KEBA มาใช้ประกอบการวิจัยเพราะสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ และเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศไทย โดยเครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยคือใช้โครงสร้างแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้โครงสร้างแบบสอบถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลที่

เป็นข้อเท็จจริง ความสนใจ ความคิดเห็น ความรู้สึกของ

ผู้ตอบ โดยใช้ค�าถามหรือข้อความเป็นสิ่งเร้าใจให้ผู้ตอบ

แสดงความรู้สึกออกมา เพื่อท�าการสอบถามรายละเอียด

ข้อมูลด้านเทคนิค และด้านการเงิน จากบริษัท KEBA และ

ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Form) ซึ่งเป็น

แบบสอบถามชนิดนี้ไม่ก�าหนดค�าตอบไว้ แต่เปิดโอกาสให้

ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสระ ด้วยค�าพูดของตนเอง

 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จะใช้การ

เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก

คือข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Information) ใช้วิธี

การค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ด้านการตั้งสถานีบริการชาร์ตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรวบรวม

ข้อมลูพืน้ฐานในการวจิยั และใช้วธิกีารค้นคว้าหาข้อมลูจาก

หนังสือ เอกสาร วารสาร  สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง ฐาน

ข้อมลู และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในด้านการตัง้ เพือ่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ส่วน

ท่ีสอง คือข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Information) 

ใช้การเก็บข้อมูลทางการเงินจากบริษัท KEBA และใช้สูตร

ในการค�านวณจากบทที่ 2 โดยใช้โปรแกรม EXCEL ในการ

ค�านวณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 

Method)
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

ครั้งนี้ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) และใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) เพื่อน�าผลลัพธ์มาใช้ประกอบการตัดสินใจการ

ลงทุนโครงการตั้งสถานีชาร์ตยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging 

Station) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 (1) การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา (Descriptive 

Analysis) เกี่ยวกับโครงการ (Feasibility Study) ลงทุน

การตั้งสถานีบริการชาร์ตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซ่ึง

เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

ในด้านความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (Technical  

Feasibility) โดยใช้ข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

 (2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative  

Method) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ

โครงการการตั้ งสถานีบริการชาร ์ตยานยนต ์ ไฟฟ ้า  

(EV Charging Station)เป็นการวางแผนด้านการได้มา

ของรายได้และการวางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อประมาณเงินสด

รับ และเงินสดจ่ายมาท�าการค�านวณหามูลค่าต่างๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม Excel มาประกอบ

การค�านวณ เพื่อจะท�าวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน

การเงิน (Financial Feasibility)

 (3) น�าข้อมลูทีไ่ด้จากส่วนที ่2 มาใช้วเิคราะห์ความ

อ่อนไหว (Sensitivity Analysis) กล่าวคือเพื่อทดสอบค่า

ความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) ว่ามคีวาม

เสีย่ง หรอืความไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ในการลงทนุโครงการ

ตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)  

ซึ่งจะใช้สูตรค�านวณจากบทที่ 2 มาท�าการค�านวณหามูลค่า

ต่างๆโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม Excel 

มาประกอบการค�านวณ และการวิเคราะห์

ผลกำรวิจัย
 1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตั้ง

สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซ่ึงจาก

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลการ

สอบถามบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสอบถาม

ข้อมูลความเป็นไปได้ทางเทคนิค และข้อมูลต้นทุนเทิร์นคีย์

จากบริษัท KEBA จ�ากัด และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) รวบรวมจากบทความ เอกสารทางวิชาการ รายงาน

ประจ�าปี วารสาร และเว็บไซด์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ท�าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค

ของการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในไทย พบว่า

สามารถด�าเนินการติดตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

ในไทยได้จริงจากเหตุผลในบทที่ 4 ที่น�าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ ลักษณะท่ัวไปของสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 

ลักษณะท่ัวไปของยานยนต์ไฟฟ้า ลักษณะท่ัวไปของระบบ

การจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับสถานีบริการชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้ามาร่วมประกอบการตัดสินใจตั้งสถานีบริการชาร์จ

ยานยนต์ไฟฟ้าแบบแขวนผนังในการวิจัยนี้เลือกติดตั้งใน

บริเวณคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จอดรถขนาด 18 ตารางเมตร

ต่อ 1 คัน จ�านวน 1 จุด โดยใช้เครื่องประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ชนิดแขวนผนังเป็นแบบ Normal Charge ในส่วนของการ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินได้น�าข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) และข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ท้ัง 2 ส่วนมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ 

มาใช้ในการค�านวณกระแสเงนิสดการลงทุนในโครงการ และ

ค�านวณหาต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (Weighted Average 

Cost of Capital: WACC)เพื่อใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์

ความคุ้มค่าในการลงทุน คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Pre 

sent Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

(Internal Rate of Return: IRR) อัตราผลตอบแทนภายใน

ท่ีมีการปรับค่าแล้ว (Modified Internal Rate of Return: 

MIRR) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost 

Ratio: BCR) อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อการ

ลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: N/K) ระยะ

เวลาคืนทุน (Payback Period) จากผลการศึกษาความ

เป็นไปได้ทางการเงินส�าหรับการลงทุนในโครงการภายใต้

ข้อสมมติท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 4 สามารถสรุปได้ดังนี้
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ตำรำง 1 

ผลการค�านวณค่าหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของการลงทุน

ล�าดับ รายการ ผลการค�านวณ หน่วย

1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 89,125.64 บาท

2 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 15.15 เปอร์เซ็นต์

3 อัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว (Modified In-
ternal Rate of Return: MIRR)

10.44 เปอร์เซ็นต์

4 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
(Benefit Cost Ratio: BCR)

1.04 เท่า

5 อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน
(Net Benefit Investment Ratio: N/K)

1.59 เท่า

6 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3.51 ปี

 2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity 

Analysis) ของโครงการลงทุนการต้ังสถานีบริการชาร์จ

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้การทดสอบค่าความ

แปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT)เป็นเครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ และประเมินขีดความสามารถสูงสุดในการ

รับผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของต้นทุน หรือการลดลงของ

ผลตอบแทน เป็นการวัดระดับความเสี่ยงท่ีโครงการลงทุน

สามารถรับได้ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนโดยใช้การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching 

Values) ดังนี้

ตำรำง 2 

ผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value test: SVT)

ล�ำดับที่ รำยกำร ร้อยละ

1 ผลตอบแทนโครงการสามารถลดลงได้มากสุด 4.1

2 ต้นทุนเงินรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้มากสุด 4.3

3 ต้นทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้มากท่ีสุด 59.42

4 ต้นทุนการด�าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้มากท่ีสุด 4.6

 จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาของข้อที่ 1 – 2 แสดง

ให้เห็นผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสามารถ

สรุปได้ว่าโครงการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 

มีอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี สามารถด�าเนินการให้บริการ

ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ 10 ปี ได้จริง และมีความอ่อนไหว

ของโครงการในระดบัต�า่ท�าให้โครงการมคีวามคุม้ค่าแก่การ

ลงทุน

กำรอภิปรำยผล 
 ปัจจัยทางเทคนิคจากการวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ทางด้านเทคนิคของการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นได้แก่ อุกฤษ ศักดิ์

ชัชวาล (2558) ยศนันท์กลัดเกศา (2551) บุณทวี สีสม

พร และ วินัย พฤกษะวัน (2556) ซ่ึงเป็นการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการในการขายกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับ

งานวิจัยนี้ พบว่างานวิจัยดังกล่าวมีอัตราการขายไฟฟ้าโดย

ใช้ข้อบังคับจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีชัดเจน และมีงาน
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วิจัยที่มีข้อมูลทางเทคนิคที่หลายหลายให้เลือกใช้ประกอบ

การวิจัย ต่างจากงานวิจัยของผู้วิจัยในส่วนข้อบังคับของ

การไฟฟ้า ปัจจุบันยังอยู่ในเชิงนโยบาย แต่ก�าลังผลัดดัน

กฎหมายในอนาคต และยังขาดผู้วิจัยในเชิงเทคนิคของ

โครงการนี้ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการความเป็นไป

ได้ทางเทคนิคที่จะต้องด�าเนินการขายไฟฟ้าน้ัน สามารถ

ด�าเนินการได้จริงเหมือนกัน

 ปัจจัยทางการเงิน จากการวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ทางด้านการเงินของการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้าโดยใช้อัตราคิดลด (discount rate) เท่ากบัร้อยละ 8.4  

ในการลงทุนโครงการต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น 150,000 บาท 

จากผลการวิเคราะห์ความคุ ้มค่าในการลงทุน พบว่า 

โครงการมีระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ของโครงการนี้  

มีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา

คืนทุน (PB) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

(IRR) ที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดทางการเงินเช่นเดี่ยวกันกับงาน

วิจัยของธันยาภัทร์ ศิริวัฒนะโชติ (2558) กุลจิรา ชวฤทธิ์ 

(2558) แต่แตกต่างจากงานวิจัยอื่นในบทที่ 2 เน่ืองจาก

วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการลงทุน วิธีการและประเภท

ของการประกอบธุรกิจการให้บริการที่ส ่งผลต่อให้ผล

ตอบแทนแตกต่างกัน

 ป ัจจัยของความเสี่ยงของโครงการจากการ

วิเคราะห์ความความเสีย่งของการตัง้สถานบีรกิารชาร์จยาน

ยนต์ไฟฟ้าในไทย พบว่ามีความเสียงของความเป็นได้ทาง

เทคนิคในส่วนของ จ�านวนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยท่ี

ไม่แน่นอน กฎหมายที่รองรับการตั้งสถานีบริการชาร์จยาน

ยนต์ไฟฟ้า และพื้นที่ในการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้า เน่ืองจากการรองรบัธรุกจิประเภทนี ้ปัจจบุนัยงัอยูใ่น

ขัน้ประกาศนโยบายของหน่วยงานรฐับาล ส่งผลให้เกดิความ

ไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ แต่ความเสี่ยงทางการเงินมี

น้อย เนื่องอัตราของกระแสเงินสดข้องข้างคงที่ ประกอบ

กับผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการแสดงให้

เห็นถึงความเส่ียงในการด�าเนินโครงการที่ต�่า

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้สนใจน�าการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นต้นแบบต้อง

พจิารณาถงึศกัยภาพของการตัง้สถานบีรกิารชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้า ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ชนิดของอุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้

ในสถานบีรกิารชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ปรมิาณยานยนต์ไฟฟ้า

ท่ีเข้ารับบริการอัดประจุไฟฟ้า ท�าเลท่ีตั้ง และต้องปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีบริการชาร์จยาน

ยนต์ไฟฟ้า

 2. ประสทิธภิาพของการอดัประจไุฟฟ้าของเครือ่ง

อัดประจุไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อ และรุ่นของยานยนต์ไฟฟ้าท่ีแตก

ต่างกนัท�าให้ผลประโยชน์ของโครงการกจ็ะแตกต่างกนัด้วย

นอกจากนี้การศึกษาในครั้งต่อไปควรค�านึงถึงเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วย

 3. ในปัจจุบันการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้านั้นมีการก�าหนดหน่วยในการซ้ือขายจากส�านักงาน

นโยบายและแผนงานกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ซ่ึงในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 4. การท�าแบบสอบถามความต้องการในส่วนของ

การสอบถามสถานท่ีการตัง้สถานบีรกิารชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 

ความพึงพอใจในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า สามารถด�าเนิน

การได้ยาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้ามี

ราคาท่ีสูง จ�านวนผู้ใช้งานในบริเวณท่ีจะสอบถามน้อย

 5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการตั้ง

สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งต่อไปควรศึกษา

ทางด้านกฎหมายซ่ึงยังไม่มีข้อก�าหนดท่ีชัดเจนในการ

อนุญาตให้ตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าและด้าน

เศรษฐศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการสอดคล้องกับความเป็นจริงมากข้ึน

 6. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาโครงการ

ลงทุนการตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบแขวน

ผนังดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาการตั้งสถานี

บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และแบบไร้สาย 

เพื่อเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งสถานีบริการ

ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ครอบคลุมให้มากข้ึนทุกรูปแบบ

 7. เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีไ้ด้ศกึษาโครงการลงทนุ

การตั้งสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบแขวนผนัง 

โดยการให้บริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบ Normal 

Charge จ�านวน 1 ชุดดังนั้นหากติดตั้งเพิ่มมากกว่า 1 ชุด 

สามารถด�าเนินการติดตั้ง และสามารถค�านวณงบประมาณ

ท่ีต้องใช้เพิ่มข้ึนได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาบทบาทของพหุภาคีในการจัดการขยะเหลือศูนย์ เทศบาลเมือง

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อรูปแบบความส�าเร็จของการ

จัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) เพื่อศึกษาปัจจัย

ท่ีมีผลต่อรูปแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

และ (4) เพื่อน�าเสนอ รูปแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ในพื้นท่ี เทศบาลเมืองหัวหินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์  

รวมถึงการประชุมกลุ่ม ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า  

(1) พหุภาคีมีบทบาทในการจัดการขยะเหลือศูนย์ระดับปานกลาง (2) ความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส�าเร็จของการ

จัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) ความสัมพันธ์ 

ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและสามารถอธิบายความของความผันแปร

ของความส�าเร็จร้อยละ 20 และ (4) รูปแบบของความส�าเร็จในการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

ประกอบด้วย  การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs.การก�าหนดและการน�านโยบายไปปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของพหุภาคี 

พฤติกรรมการจัดการขยะ บทบาทของพหุภาคีในการมีส่วนร่วมจัดการขยะ

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการขยะ, การจัดการขยะเหลือศูนย์, การมีส่วนร่วมของพหุภาคี

กำรจัดกำรขยะเหลือศูนย์โดยกำรมีส่วนร่วมของพหุภำคี 

เขตเทศบำลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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บทน�ำ

ขออัญเชิญพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานเมื่อวันท่ี 

4 กรกฎาคม 2545 เรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เป็นปัญหาที่มีความส�าคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญ

ก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือการ

พัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหา คุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะ

มลพษิ กย็ิง่ก่อตัวและทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ ประเทศไทย

เป็นประเทศหนึง่ทีก่�าลงัประสบปัญหาดงักล่าวอยูใ่นขณะนี้ 

การจัดการขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญประการหนึ่ง

ของประเทศที่มอบภารกิจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการก�าหนดให้มีพันธกิจ

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการกระจาย 

อ�านาจการปกครอง พ.ศ 2542 และปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี

ส�าคัญที่สุดได้แก่ปัญหาการจัดการขยะ เนื่องจากประชากร

หน่ึงคนผลิตขยะสูงถึง 1.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แต่ความ

Abstract

The purposes of this research were as follows (1) to study the roles of multi-participants on 

Zero Waste management (2) to compare the attitude of the sample toward the successes of waste 

management by the multi-participants located in Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province 

(3) to study correlation among factors affecting the Zero Waste management and its successes 

(4) to present success models of Zero Waste management for local administration organizations. This 

was sequential mixed method consisting of qualitative and quantitative approaches. Documentary 

research, in-depth interviews and focus groups were used as data gathering tools, for qualitative  

approach. Questionnaires were used for data gathering. The outcomes were as follows; (1) the roles 

of multi-participants on Zero Waste management were at moderate level (2) there were statistically 

significant differences among respondents’ attitude toward successes model of Zero Waste management. 

(3) affecting factors of successes model of Zero Waste management were positively correlated with 

success models of Zero Waste management, and could explain variation of success model at 40.0 

percent and (4) the success model of Zero Waste management was composed of the Hua Hin’s  

Municipality’s policy formulation and implementation on Zero Waste management, multi-participation 

on Zero Waste management, application of 3Rs concepts for waste management, roles of multi-

participants on Zero Waste management, and  civil waste management behavior.

Keywords: waste management, zero waste management, multi participants, municipality

สามารถการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะได้เพียงร้อยละ  

40 ของขยะในเมือง ในความเป็นจริงปริมาณขยะของ

ประเทศไทยไม่สูงกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง ฮ่องกง 

สิงค์โปร เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น แต่ความสามารถในการน�า

ของเสียกลับมาใช้ใหม่ท�าได้เพียงร้อยละ 22 ของปริมาณ

ขยะท่ีเกิดข้ึน (อนุสรา สาวังชัย, 2555, น. 3) จึงส่งผลให้

เกดิปัญหาปรมิาณขยะล้นเมอืงและขาดการจดัการทีเ่หมาะ

สมนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ขยะที่เป็นปัญหา

ส�าคัญท่ีสุด ได้แก่ ขยะชุมชนท่ีเป็นปัญหาต่อชุมชนอย่างต่อ

เนื่องในทุกพื้นท่ี ประชาชนไทยจ�านวน 63 ล้านคน ท�าให้

เกิดขยะมากกว่า 56 ล้าน กิโลกรัมต่อวัน กองขยะสามารถ

พบได้ทั่วไปแทบทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ส่งผลกระทบอย่างมาก

ต่อสภาพแวดล้อม เป็นปัญหาทีก่ระทบในทางลบต่อท้องถิน่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน ท้ังด้านสุขอนามัยและ

คุณภาพชีวิต รวมถึงมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยของบ้านเมืองอีกด้วย (อ�านวย บุญรัตนไมตรี, 

2544, น. 3) รูปแบบการจัดการขยะเดิมนั้นทั้งภาครัฐภาค

เอกชนและชุมชนใช้วิธีกลบฝังหรือเผาก�าจัดในลักษณะต่าง

คนต่างท�า ทั้งการก�าจัดที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกต้องตาม

หลกัวชิาการและการลกัลอบทิง้ขยะในทีส่าธารณะทัง้บรเิวณ

ป่าหรือชายหาดที่ห่างไกลจากชุมชน กรมควบคุมมลพิษได้

รายงานว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยมีปริมาณ

ประมาณ 15.03 ล้านตันต่อปี คิดเป็นอตัรา 41,064 ตัน ต่อวนั  

ประชากรเฉล่ียแล้วผลิตขยะ 0.64 กิโลกรัมต่อคน และใน

กรณีเมืองท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวจะมีปริมาณเพิ่ม

ขึ้นกว่าปกติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

สามารถก�าจดัขยะตามมาตรฐานได้เพียงร้อยละ 6 อกีร้อยละ 

13 ของเทศบาลไม่อาจด�าเนินการได้ตามมาตรฐานท้ัง

ที่เป็นการฝังกลบ ส่วนองค์การบริหารส่วนต�าบลมีเพียง

ร้อยละ 4 ที่ด�าเนินการฝังกลบตามมาตรฐานเท่านั้น  

ส่วนที่เหลือเป็นการเทกองและเผากลางแจ้ง (พิรียุตม์  

วรรณพฤกษ์, 2553, น.17)

แนวความคิดในการจัดการขยะที่ได้ผลลัพธ์อย่าง

เป็นรูปธรรมได้แก่การจัดการให้ขยะเหลือศูนย์ (Zero 

Waste Management) ต้องเกิดจากกระบวนการจัดการ

ในรูปแบบใหม่ที่ต้องพ่ึงพาการมีส่วนร่วมและจิตส�านึกใน

การร่วมมือร่วมใจจัดการขยะของชุมชน รวมถึงการผลิต

พลังงานทดแทนจากขยะชุมชน (Waste To Energy)  

ที่จะให้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าให้ชุมชนหรือ

ภายในครัวเรือนและอาจเชือ่มต่อเข้ากบัสายส่งขายพลงังาน

ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกแนวทางหนึ่ง  

(จุรีรัตน์ ใจพิศ , 2555, น.26) แนวคิดการจัดการขยะเหลือ

ศูนย์เป็นแนวคิดที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการจัดการ

ขยะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีลักษณะพหุภาคีดัง

เช่นเทศบาลเมืองหัวหิน การจัดการขยะของเทศบาลเมือง

หัวหิน อ�าเภอหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และประเทศไทยประกอบกับเป็นสถานท่ี

ต้ังพระราชวังไกลกังวลซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า

อยูห่วัรัชกาลที ่7 ได้ทรงสร้างขึน้เป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนในฤดู

ร้อนและพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดประทับและใช้เป็นที่ออกว่าราชการ

เพือ่ทรงดแูลพสกนกิรให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ อ�าเภอหวัหนิ

มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพมหานครเพียง 196 กิโลเมตร 

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์จาก กรุงเทพมหานครใช้เส้น

ทางถนนพระรามสองเพียงสองชั่วโมงครึ่ง จึงเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวไทยและต่างประเทศเนื่องจาก

สามารถท่องเท่ียวได้ภายในหนึ่งหรือสองวัน อ�าเภอหัวหิน 

มีพื้นท่ี 838.9 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 110,554 คน 

(พ.ศ.2558) ความหนาแน่น 137.78 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 7 ต�าบล 63 หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิน่แบ่งออกเป็น 7 แห่ง องค์กรบรหิาร

ส่วนต�าบล 5 แห่ง และเทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลต�าบล

หนองพลบัซึง่ครอบคลมุพืน้ทีบ่างส่วนของต�าบลหนองพลบั 

และเทศบาลเมืองหัวหิน ท่ีมีพื้นท่ีบริการ ครอบคลุม ต�าบล

หัวหินและต�าบลหนองแกท้ังต�าบล

เทศบาลเมืองหัวหินเป ็นที่ตั้งของพระราชวัง

ไกลกังวลและศูนย์ราชการอ�าเภอ ย่านธุรกิจส�าคัญและ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักท้ังชาวไทยและต่าง

ประเทศนั่นคือชายหาดหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหินมีพื้นที่

บริการ 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร่ ท�าให้

พลเมืองท่ีอาศัยในพื้นท่ีมีท้ังพลเมืองท่ีอยู่อาศัยตามจริง

ของทะเบียนราษฎร และประชากรแฝงจ�านวนไม่แน่นอน

ตามฤดูการท่องเท่ียว ปัญหาหลักได้แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ เทศบาลเมืองหัวหิน ขยะมี

ปริมาณขยะที่ก�าจัด 70.09 ตัน ต่อวันขณะที่สามารถก�าจัด

ได้เพียง 148.20 ตันต่อวันด้วยการใช้วิธี open dump  

ทีห่มูห่นึง่ต�าบลทบัใต้เป็นแหล่งกลบฝังและสามารถน�ากลบั

มาใช้ประโยชน์เพียง 8.2 ตันต่อวัน เทศบาลเมืองหัวหิน

ตระหนักในปัญหาเป็นอย่างดี โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

จัดการแปรรูปขยะเริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดท�าโครงการน�าร่องการแปรรูป

ขยะพลาสติกเป็นพลังงานเช้ือเพลิงมีการบันทึกความร่วม

มือกับบริษัท ซิงเกิ้งพอยน์ เอเนอยี่ แอนด์ เอนไวรอน 

เมนท์จ�ากัด และบริษัท บางจากปิโตรเลี่ยมจ�ากัดในการจัด

ส่งน�า้มนัดบิให้โรงกลัน่น�า้มนับางจาก เพือ่แปรรปูขยะให้เป็น

พลังงาน ขณะท่ีความเป็นจริงปริมาณน�้ามันดังกล่าวอาจไม่

เพียงพอต่อการบริโภคแต่ก็เป็นการจัดการขยะใน แนวคิด

ใหม่ท่ีไม่ต้องการให้มีขยะหลงเหลือโดยจะพยายามน�าขยะ

ท่ีเหลือมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดการจัดการขยะท่ีเรียก

ว่าการจัดการขยะฐานศูนย์ แต่การจัดการปัญหาขยะของ

เทศบาลเมืองหัวหินยังคงไม่บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับ 
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ปัญหาเร่ืองขยะได้ทวคีวามรนุแรงขึน้จนภาครฐัต้องเข้ามามี

บทบาทโดยการยกระดับให้เป็นปัญหาระดับชาติ และได้มี

การด�าเนินการกระบวนนโยบายดังนี้ประกอบกับเมื่อมีการ

ก�าหนดนโยบายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีพันธกิจ

ในการจัดการขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) อาจเป็นเหตุ

ท�าให้ชมุชนและภาคธุรกจิคดิว่าการจดัการขยะไม่เป็นความ

รับผิดชอบของตนจึงขาดการเอาใจใส่และผลักภาระไปที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�าให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย

ในการจัดการตามกรรมวิธีด้ังเดิมคือกลบฝังหรือเผา แต่

ปัจจุบันพื้นที่แหล่งกลบฝังมีจ�ากัดและการขยายตัวของ

ชุมชนเพิ่มมากขึ้นท�าให้เกิดการต่อต้านจากชุมชนมากข้ึน

ตัวอย่างเช่น การต่อต้านแหล่งกลบฝังของเทศบาลเมือง

หัวหินโดยชุมชนต�าบลทับใต้ สาเหตุหลักของการต่อต้าน

ได้แก่ การที่กองขยะส่งกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดน�้าเสียต่อ

ชุมชนและมีการร้องเรียนต่อกรมควบคุมมลพิษ ส่งผลให้  

กรมควบคุมมลพิษต้องเข้ามีส่วนร่วมกับอ�าเภอหัวหิน 

เทศบาลเมืองหัวหิน และองค์การบริหารส่วนต�าบลทับใต้  

โดยเทศบาลเมืองหัวหินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการน�า

ขยะไปกลบฝังที่บ่อขยะของค่ายธนะรัชต์ที่อ�าเภอปราณบุรี  

มค่ีาใช้จ่ายเพิม่มากขึน้แม้เป็นการแก้ปัญหาทีไ่ม่ตรงจดุและ

ไร้ประสิทธิผลแต่เทศบาลต้องด�าเนินการและกรมควบคุม

มลพษิในฐานะหน่วยงานควบคุมก�ากบัดูแลทางด้านนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติ งบประมาณถึง 33 ล้านบาท  

เพื่อให้เทศบาลเมืองหัวหินน�าไปจัดการปัญหาโดยว่าจ้าง

บริษัทเอกชน มีนามว่า บรรทัดไทย ให้จัดการปรับปรุง

สถานที่การกลบฝังขยะแต่ปัญหายังคงไม่จบเพราะทางฝ่าย

องค์การบริหารส่วน ต�าบลทับใต้คงแย้งว่าปัญหาน�้าเสียยัง

ไม่ได้รับการแก้ไข และชี้แจงว่าเทศบาลหัวหินจัดการขยะ

ไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการขยะ ตามมาตรฐาน และ

แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของขยะโดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่องเที่ยว

และพ้ืนที่ธุรกิจเพิ่มมากขึ้นประกอบกับประชาชนยังมีการ

บริโภคพลาสติกในปริมาณสูง แม้จะมีการจัดการแปรรูป

ขยะที่แปรขยะให้เป็นพลังงานน�้ามันแต่ผลการด�าเนินงาน  

ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลนครพิษณุโลก 

เทศบาลนครล�าพูน และเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นเมือง

ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญเช่นเดียวกันแม้น

จะห่างจากกรุงเทพมหานครมากกว่าอ�าเภอหัวหินแต่มี

ปริมาณนักท่องเท่ียวและประชากรแฝงจากการเป็นแหล่ง

ธุรกิจ สถานประกอบการและที่ตั้งหน่วยงานราชการเช่น

เดียวกัน เนื่องจากเทศบาลดังกล่าวได้ประยุกต์หลักการ

จัดการขยะเหลือศูนย์จนสามารถลดปริมาณขยะได้ระดับ

หนึ่งท�าให้ปัญหาการจัดการขยะไม่ขยายวงกว้างออกไป

ดังกรณีของเทศบาลเมืองหัวหิน ปัจจุบันทุกจังหวัดภายใต้

กรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดโครงการ 

จงัหวดัสะอาด 3Rs ประชารฐัทีม่กีารท�างานร่วมกนัระหว่าง

จังหวัด อ�าเภอ ประชาคมหมู่บ้านและให้ผู้ว่าราชการและ

นายอ�าเภอก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

บริหาร จัดการขยะและต้อง ด�าเนินการ (1) จัดท�าฐาน

ข้อมูลปริมาณและประเภทขยะในพื้นท่ี (2) จ�านวนหมู่บ้าน

และชุมชนท่ีมีการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง ในปัจจุบัน 

(3) การรวมกลุ่ม (cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นเพื่อท�าบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

(4) ข้อมูลการร่วมลงทุนระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น 

กับ ภาคเอกชนในพื้นท่ี จังหวัดด้านการบริหารจัดการขยะ

มลูฝอย (5) การออกข้อก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารเกบ็ขนและ

ก�าจัดมูลฝอย (6) การออกข้อก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การจัดการขยะมูลฝอย (7) ต้นทุนและรายได้ในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองท้องถิ่น (8) การจัด

ท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมระดบั

จงัหวดัโดยมุง่หมายลดปรมิาณขยะลงร้อยละ 5 ท�าให้ทราบ

ว่ารฐับาลมองเหน็ความส�าคญัของการจดัการขยะแต่คงเป็น

เพราะวัฒนธรรมองค์การ ข้าราชการจึงท�าให้ ละเลยเรื่อง

ส�าคัญเรื่องหนึ่งได้แก่การมีส่วนร่วมของ องค์กรภาคธุรกิจ

ที่เป็นแหล่งผลิตขยะรายส�าคญัโดยเฉพาะในเมืองท่องเทีย่ว

มุมมองการจัดการภาครัฐไม่กว้างเพียงพอ

ผู้วิจัยเห็นว่าควรเสริมแนวคิดการจัดการขยะตาม

หลักการจัดการขยะเหลือศูนย์และท�าการศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อความส�าเร็จของการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยการ

มีส่วนร่วมของพหุภาคีน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหาร

จดัการขยะในภาพรวม ขณะเดยีวกนัผูว้จิยัจะท�าการสร้างรปู

แบบการจดัการขยะเหลอืศนูย์และทดลองใช้เพือ่น�าผลลัพธ์

เสนอต่อเทศบาลเมอืงหวัหนิและจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ต่อ

ไป ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ประมวลองค์ความรู้จากแนวคิด 

ทฤษฎีการจัดการขยะเหลือศูนย์ท่ีประสบความส�าเร็จมี

ปรากฏในงานวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัปัจจยัต่าง ๆ ทีส่ะท้อนความส�าเรจ็ของ

การจัดการขยะเหลือศูนย์โดยผู้วิจัยได้น�ามาประมวลภาพ

รวมต่าง ๆ เป็นแนวทางในการวิจัยโดยมุ่งศึกษาในสาเหต ุ

ของการเกดิขยะและแนวทางในการจดัการขยะด้วยแนวคดิ

การจัดการขยะเหลือศูนย์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการจัดการดังกล่าวจึงมีข้อพิจารณาจากค�าถามการ

วิจัย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาบทบาทของพหุภาคีในการจัดการ

ขยะเหลือศูนย์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีต่อรูปแบบความส�าเร็จของการจัดการขยะเหลือศูนย์

โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการ

ขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเทศบาลเมือง

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 4. เพื่อน�าเสนอ รูปแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์

โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการขยะเหลือ

ศูนย์อย่างเหมาะสมเป็นการศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงของ

การจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญยิ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในประเทศไทย สาเหตุ

หลักเกิดจากการขาดแคลนพื้นที่กลบฝังประชาชนต้องการ

คุณภาพชีวิตที่ดีแต่มีพฤติกรรมด้านการจัดการขยะท่ี

ไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของประชากรและ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคท�าให้การจัดการ

ขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่จัดการให้เกิดประสิทธิผลได้อย่าง

สมบูรณ์ แนวทางท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน�าไป

เป็นแนวคิดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติได้แก่ การจัดการ

ขยะเหลือศูนย์ที่ต้องด�าเนินการจากชุมชนเป็นล�าดับแรก 

การสร้างจิตส�านึกในการร่วมกันจัดการปัญหาขยะและใช้

เทคโนโลยีที่เป็นธรรมชาติร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

อาทิเช่นการจัดท�าปุ๋ยอินทรีย์ การประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ 

การน�าวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และการให้ความรู้เพ่ือ

เสริมสร้างจิตส�านึกอย่างต่อเนื่อง ผู้วิเคราะห์มีความเห็น

เป็นการส่วนตัวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับ

ต�าบล อาทิ เทศบาลต�าบล องค์การบริหารส่วนต�าบล  

จะสามารถด�าเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะเหลือศูนย์

ให้เกดิประสทิธผิลได้ในระดบัท่ีน่าพอใจถ้าผูน้�ามคีวามมุง่มัน่

เพราะประชากรในชุมชนชนบทจะให้ความร่วมมอืต่อองค์กร

ปกครองมากกว่าประชากรในเขตเมืองใหญ่ที่เป็นพื้นท่ีรับ

ผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง  

เทศบาลนคร เนื่องจากประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมุ่งแต่จะ

ประกอบสัมมาชีพส่วนตน และมีจิตสาธารณะ ค่อนข้างต�่า 

เนื่องจากต้องมุ่งมั่นสภาพทางเศรษฐกิจส่วนตน

 ดังนั้น ผู้วิจัยได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว

กับแนวคิด ทฤษฎีและ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ

ต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเหลือศูนย์ด้วย

การมีส่วนร่วมของพหุภาคีท้ังภายในและภายนอกประเทศ

โดยเริม่จากแนวคดิทฤษฎกีารจดัการขยะเหลอืศนูย์ แนวคดิ

และทฤษฎีการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

และพหุภาคี แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน นโยบาย กฎระเบียบและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบทบาท

ของพหุภาคีในการจัดการขยะงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น

จึงน�าไปสู่กรอบความคิดการวิจัย ดังนี้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรขยะเหลือ
ศูนย์บทบำทของพหุภำคี

1. การจัดการขยะตามหลัก 3Rs
2. การมีส่วนร่วมของพหุภาคี
3. การสร้างเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะเหลือศูนย์
4. การก�าหนดและการน�านโยบายการจดัการขยะเหลอืศนูย์

ควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรขยะเหลือศูนย์
1. สามารถคืนพื้นที่สีเขียวและ สร้างสุขลักษณะทีดี
    ให้กับชุมชน
2. สร้างความพึงพอใจของประชาชน
3. การน�าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่น
4. สามารถท�าให้หัวหินเป็นเมืองน่าอยู่

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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 รูปแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วน

ร่วมของพหภุาคี เทศบาลเมอืงหวัหนิ จังหวดัประจวบครีขัีนธ์ 

มีสมมติฐานดังนี้

 1. บทบาทของพหภุาคีในการจัดการขยะเหลอืศนูย์ 

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระดับสูง 

 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบ

ความส�าเร็จการจัดการขยะเหลอืศูนย์โดยการมส่ีวนร่วมของ

พหภุาค ีในพืน้ท่ีเทศบาลเมอืง หวัหนิจังหวดัประจวบครีขีนัธ์

มีความสอดคล้องกัน

 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จการจัดการขยะ

เหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเทศบาลเมือง

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ

ความส�าเร็จ และสามารถพยากรณ์ กับรูปแบบความส�าเร็จ

การจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

ได้เกิน ร้อยละ30 ในพื้นที่เทศบาลเมือง หัวหินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

 4. ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จการจัดการขยะ

เหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จการ

จัดการขยะเหลือศูนย์ของพหุภาคี อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ อย่างน้อยเกินกว่าร้อยละสามสิบ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี ประกอบ

ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง 

 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีผู้รับผิดชอบ

งานจัดการขยะ ปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ผู ้ประกอบการวิสาหกิจระดับบริหาร  

นายอ�าเภอหัวหิน ปลัดอ�าเภอหัวหิน ผู้อ�านวยการโรงเรียน

เทศบาลและเอกชน ประกอบด้วย

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เจาะ

ลึก จากกลุ่มตัวอย่างที่เจาะจง จ�านวน 27 คน

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชากร ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ี

บริการ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดใหญ่และเล็ก ผู้น�า

และชุมชน ผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอ

หัวหิน ประชากรทั้งหมด 4,397 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  

ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล และพนักงานเทศบาล ผู้น�า

ชุมชน ผู้บริหาร อปท. ประชาชนในพื้นท่ีบริการ พนักงาน

และผูบ้รหิารวสิาหกจิและนกัท่องเทีย่วค้างแรมในพืน้ทีโ่ดย

ท�าการสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบมีขั้นตอนและอิสระ 

ขนาดตัวอย่างค�านวณด้วยด้วยสูตรของ Yamane จ�านวน 

850 คน ส่วนกลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 

2 รูปแบบ คือแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์ ดังราย

ละเอียด ต่อไปนี้ 

 การวจิยัเชงิคณุภาพใช้วธิกีารสมัภาษณ์เจาะลกึจาก

กลุ่มตัวอย่างที่เจาะจง จ�านวน 27 คน จากนั้นผลการศึกษา

น�ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยการตีความแล้วน�าผลลัพธ์

ไปสร้างนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ และ

รวบรวมข้อมูล

 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีท�าแบบสอบถาม โดย

ผู ้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามด้วยตนเอง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน 

คือ ส่วนท่ีรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม และส่วนที่

รวบรวมข้อมูลเอกสาร และส่วนท่ีรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนนี้ผู ้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลจากภาคประชาชน  

ในพืน้ทีบ่รกิาร ผูบ้รหิารธรุกจิเอกชนในพืน้ทีบ่รกิาร ผูบ้รหิาร

โรงเรยีนเทศบาลและเอกชน ผูน้�าชมุชน กลุม่ผูบ้รหิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็น ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแท้จริง

ในการจัดการขยะวิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการแจก

แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง

 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก ผู ้วิจัยได้ขอเข้าพบ 

นายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมืองหัวหิน สื่อมวลชนท้อง

ถิ่น ผู้บริหารธุรกิจเอกชนในพื้นที่บริการ ผู้บริหารโรงเรียน

เทศบาลและเอกชน ผู ้น�าชุมชน กลุ ่มผู ้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และนักท่องเท่ียวแรมคืน รวมถึง

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายการโยธาและสาธารณสุข

ของเทศบาลท่ีท�าการศึกษา และผู้น�าชุมชนในพื้นท่ีบริการ
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ของเทศบาล 

 3. การวิเคราะห์เอกสาร ผู ้วิจัยได ้ขอความ

อนุเคราะห์จากฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฝ่ายแผน

และโครงการ ฝ่ายการโยธาของเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อ 

น�าข้อมูลที่ระบุไว ้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ�าปี 

ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558 มาท�าการศึกษาข้อมูล

และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดการการ

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และจะ 

น�ามาประกอบกับการศึกษาวิจัยข้อมูลที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวจิยัเชงิคุณภาพ ผูว้จัิยได้ท�าการศึกษาและรวบ

รวบข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วน�ามาวิเคราะห์ประมวล

ผลด้วยการตีความ เพื่อสรุปผล 

 ส�าหรับการวจิยัเชงิปรมิาณ ท�าการวเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยสถิติ บรรยาย ประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐานแล้วน�าผลการศึกษาทั้งสองวิธีมาประมวล

ความแล้วน�าเสนอผลต่อที่ประชุมกลุ ่มเพื่อสรุปผลและ

สร้างรูปแบบ

ผลกำรวิจัย 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่ารูปแบบการ

จัดการขยะเหลือศูนย์ให้ส�าเร็จ ควรจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จสี่ปัจจัยหลัก ประกอบด้วยการให้การศึกษา

และประชาสัมพันธ์การจัดการขยะต่อประชาชน การมี

ส่วนร่วมของพหุภาคี นโยบายการจัดการขยะของเทศบาล

เมืองหัวหิน และการจัดการขยะตามหลักการ 3RS ปัจจัย

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส�าเร็จของรูปแบบ

การจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

จากความสัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษาเชิงปริมาณกับการ

สัมภาษณ์สอดรับกันอย่างดีโดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อการ

จัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี เช่น

ระดับการศึกษาจะมีผลอย่างมากต่อการจัดการขยะเหลือ

ศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ผู้วิจัยได้ประมวลผล

จากการวิจัยเชิงคุณภาพและน�ามาสร้างข้อค�าถามส�าหรับ

การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาข้อสรุปและสังเคราะห์รูปแบบ

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การวิเคราะห์

ความส�าเร็จของการจัดการขยะแบบเหลือศูนย์ อยู ่ใน

ระดับปานกลาง ส่วนการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อรูป

แบบความส�าเร็จของการจัดการขยะเหลือศูนย์ ผู้วิจัยใช้

สถิติอ้างอิงประกอบด้วย การหาค่าที การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดยีว สหสมัพนัธ์ เพยีรสนั การถดถอยเชงิพหุ  

ผลปรากฏว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความ

ส�าเร็จของการจัดการขยะเหลือศูนย์มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

 การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อรูป

แบบความส�าเร็จการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วน

ร่วมของพหุภาคี กับความส�าเร็จการจัดการขยะเหลือศูนย์

โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

ระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบความส�าเร็จการจัดการขยะเหลือ

ศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ที่สามารถพยากรณ์

ความส�าเร็จของ การจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วน

ร่วมของพหุภาคีได้ร ้อยละสีสิบประกอบด้วยตัวแปรที่

มีอ�านาจการพยากรณ์ด้านการประยุกต์ใช้ แนวคิดการ

จัดการขยะด้วยหลัก 3Rs การก�าหนดและการน�านโยบาย

ขยะเหลือศูนย์ไปปฏิบัติของเทศบาล การมีส่วนร่วมของ

พหุภาคี พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน บทบาท

การมีส่วนร่วมการจัดการขยะของพหุภาคี ตามล�าดับ โดย

มีสมการการพยากรณ์ดังนี้

 ความส�าเร็จของการจัดการขยะ = .593 ค่าคงที ่

+ .259 การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs + .141 การมี

ส่วนร่วมของพหภุาค ี+.165การก�าหนดและการน�านโยบาย

การจดัการขยะเหลอืศนูย์ของเทศบาลเมอืงหวัหนิไปปฏบิตัิ 

+.151 พฤติกรรมและแรงจูงใจในการจัดการขยะ +.132 

บทบาทของพหุภาคีในการจัดการขยะ จากนั้นผู้วิจัยน�า

เสนอผลการศึกษาต่อท่ีประชุม วาระประจ�าเดือนของ

เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม

หัวหน้าหน่วยงาน เทศบาลเมืองหัวหินและผู้ทรงคุณวุฒิ

กำรอภิปรำยผล 

 ผลการวิจัย  มีประเด็นท่ีน่าสนใจน�ามาอภิปราย 

ดังต่อไปนี้

 การอภิปรายผลสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา  

อศัวรจุกุิลชัย พมิลพรรณ, หาญศกัดิ ์เพยีงใจ, พรีะ เกียรตขิจร  

(2555) ทางด้านแนวทางในการจัดการขยะเหลือศูนย์ที่เร่ิม

จากการก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมร่วมกับการรณรงค์เพื่อ
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สร้างความตระหนักแก่นักศึกษา และบุคลากรในการลด

ปริมาณการผลติขยะ ตวัอย่างกจิกรรมการจดัการขยะได้แก่

การคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล การท�าปุ๋ยหมัก และ

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษขยะอาหาร ส่วนทางด้านการ

จดัการขยะโดยมส่ีวนร่วมของพหภุาคีสอดคล้องกบับทความ

วิจัยของสุรพล ด�ารงกิตติกุล และคณะ (2552) การมีส่วน

ร่วมของชมุชนในการจดัการขยะเพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัทกุ

ภาคส่วนของชมุชน ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั

เชียงใหม่ที่เสนอให้ท�าการจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3-R 

ที่เริ่มต้นด้วยการลดปริมาณขยะ (Reduce) ท�าการคัดแยก

ขยะก่อนทิ้ง ขยะส่วนหนึ่งที่คัดแยกจะเป็นขยะมีมูลค่าน�า 

ไปใช้ (Reuse) หรอื แปรรปูเป็นของใหม่ (Recycle) สามารถ

น�าไปใช้ให้คุ้มค่าสุดท้ายจะคงเหลือส่วนที่เป็นขยะทิ้งน้อย

ที่สุด ได้แก่ ขยะอันตรายประเภทมลพิษ แพร่เช้ือโรค  

และมีเศษซากที่ต้องก�าจัดโดยเทศบาลอย่างถูกวิธี เช่น  

การเผา หรือฝังกลบ และน�าผลประโยชน์ที่ได้จากการ

จัดการขยะคืนสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ส่วนในด้านรูปแบบของการจัดการสอดคล้องกับ

งานวิจัย เรื่องรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมในชุมชน

บ้านร่มหลวง อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบ

การจัดการด้วยตนเองโดยด�าเนินการจัดเก็บขยะ การ

จัดหาแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การเก็บขยะ การแยกขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะแห้ง 

ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย การให้มีการรับ

ซื้อขยะที่แยกแล้วจากครัวเรือน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

รวมถงึการ ก�าหนดเกณฑ์การจัดการปัญหาขยะในชุมชนเอง 

ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่อนข้างน้อยเนื่องจาก

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยในกระบวนการด�าเนินงานของชุมชนนั้น ปัจจัยการ

รับรู้ข่าวสาร ผู้น�าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ การสนับสนุนของ

เทศบาลต�าบลแม่แฝกและการสนับสนุนของนักเรียนและ

อาจารย์โรงเรียนบ้านร่มหลวงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการวาง

รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม โดยเป็นการหนุนเสริม

การด�าเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการวางรูป

แบบการจดัการขยะทีเ่หมาะสมให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 ทางด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ

ขยะสอดรับกับงานของ Robert Krausz (2012) พบว่า 

การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการขยะ จากการกลบฝัง

มาสู่การจัดการขยะเหลือศูนย์ เป็นเร่ืองที่แทบจะเป็นไป

ไม่ได้ ความส�าเร็จข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ

พฤติกรรมการจัดการขยะท่ีต้องเริ่มต้นจากระดับบริหาร

ช้ันสูงลงมาโดยล�าดับท้ังความคิดและการกระท�า ปัจจัยที่

ส่งเสริมคือการน�าเสนอให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศทีเ่กดิจากการใช้พลงังานทีไ่ม่เหมาะสมส่งผลกระทบ

ต่อสภาวะแวดล้อมและมีผลโดยตรงต่อสังคมมนุษยชาติ 

อีกประการหนึ่งการไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการโครงการ

ขนาดใหญ่ท่ีต้องรองรับการจัดการขยะ การวางแผนที่ผิด 

การแก้ปัญหาเชงิเทคนคิ การปรบักระบวนทศัน์ การก�าหนด

และการน�ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ ล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ปับเปลี่ยนการจัดการขยะจากการกลบฝังไปสู่การจัดการ

ขยะเหลือศูนย์

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้ 
 1. เทศบาลเมืองหัวหินต้องก�าหนดนโยบายการ

จัดการขยะเหลือศูนย์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการ

วางแผนยทุธศาสตร์ การท�าโครงการทีจ่ะรองรบัการจดัการ

ขยะเหลือศูนย์

 2. เทศบาลเมืองหัวหินต้องพัฒนาต่อยอดการจัด

ท�า ศนูย์การเรยีนรูด้้านขยะและสิง่แวดล้อมทีแ่หล่งรวบรวม

ขยะท่ีต�าบลทับใต้ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ

ตามที่ได้ ก�าหนดไว้ในการท�าสัญญากับบริษัทที่มาพัฒนา

แหล่งขยะและแปรรูปขยะเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง ที่ปัจจุบัน

มีปัญหาด้านการจ่ายค่าตอบแทนและหยุดารดเนินการ

 3. เทศบาลเมืองหัวหินต้องประชาสัมพันธ์การคัด

แยกขยะก่อน ท้ังอย่างเป็นรูปธรรมและจัดหาภาชนะรับ

ขยะตามประเภทของขยะโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวและ

ตลาดสด

 4. เทศบาลเมืองหัวหินต้องสร้างเครือข่ายการ

จัดการขยะท่ีเน้นการให้ความร่วมมือกับพหุภาคีให้เกิดเป็น

รูปธรรม

 5. เทศบาลเมืองหัวหินควรมีหน่วยงานด้าน

วิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีสมัย

ใหม่เพื่อการจัดการขยะ

  6. เทศบาลเมืองหัวหินควรส่งเสริมและจัดตั้ง 

ธนาคารขยะให้ชมุชนทกุชมุชนและจดัระเบียบการจ�าหน่าย

และจัดเก็บของเก่าส�าหรับผู้ประกอบการ
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
 1. ผู ้วิจัยเสนอให้ท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

จัดการขยะโดยเฉพาะการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์

จากธนาคารขยะของชุมชน

 2. ผู้วิจัยเสนอให้ท�าการวิจัยในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการจัดการขยะเหลือศูนย์รูปแบบท่ีแตกต่าง

กันเพื่อเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมในแต่ละสภาวะแวดล้อม

 3. ผู้วิจัยเสนอให้ท�าการวิจัยหาแนวทางส่งเสริม

การสร้างเครือข่ายพหุภาคีและการให้การศึกษาเรื่องขยะ

ที่หลากหลายประเภทเช่น ขยะมลพิษและการมีมาตรการ

จัดการขยะมลพิษ
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยใดท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร

จัดการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการท่องเที่ยว 

(3) มีการพัฒนาอะไรที่จะท�าให้การท่องเที่ยวเขตเมืองมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์ มีความยั่งยืน

สอดคล้องกับวิถีชุมชน และ (4) รายรับจากการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างไร ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 30 คน (2) หน่วยงานเอกชน จ�านวน 10 คน  

(3) หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว จ�านวน 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 

และ ต่อเนื่องด้วยการอ้างอิงด้วยบุคคลและผู้เช่ียวชาญ ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาหลักในการบริหารงานของอยุธยา คือ 

ความขัดแย้งทางกฎหมายและข้อบังคับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ความรับผิดชอบท่ีทับซ้อนเหล่านี้ส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะน�าให้จังหวัดอยุธยา ปฏิบัติตามเส้นทางเดียวกันเพื่อให้เป็น

เขตเทศบาลพิเศษ เหมือนเขตพัทยา และกรุงเทพฯ และระบุกฎหมายพิเศษในการจัดการพื้นท่ีดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูง

ของจังหวัดมีบทบาทส�าคัญในการที่จะท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ของการบูรณาการและวางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ถูก

ต้องตามประเพณี วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชน ในท้ายท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรมุ่งเป้าไปที่การรักษาประเพณีท้องถิ่น และ ประวัติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด และสุดท้ายนี้ปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีท�าให้ นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนกรุงศรีอยุธยา คือ 

สามารถสัมผัสกับมรดกโลกที่แท้จริงซึ่งสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถ่ินได้ อยุธยามีศักยภาพในการดึงดูด

นักท่องเที่ยวจ�านวนมากที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากข้ึน การลดความเสี่ยงและผลกระทบในทางลบต่อชีวิต

ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนของมรดกโลกท่ีมีลักษณะเป็น “นวัตกรรมทางประวัติศาสตร์

อยุธยา” ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การบูรณาการ, อัตลักษณ์, นวัตวิถี, มรดกโลกท่ีมีชีวิต
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บทน�ำ

ธุรกิจการท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ที่

ส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ ของประเทศชาติ ช่วยให้เกิดการ

สร้างงานและกระจายความเจริญออกไปสู่ทุกภูมิภาคของ

ประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังก่อให้

เกิดธุรกิจมากมายทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการ

ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม อาทิ ธุรกิจที่พัก 

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจรถท่องเที่ยว ธุรกิจ

หัตถกรรม ไปจนถึงเกษตรกรรม ธุรกิจในชุมชนและธุรกิจ

การให้บรกิาร เป็นต้น จากความส�าคญัของการท่องเทีย่วดงั

Abstract

The objective of this qualitative research is to study (1) the factors that may cause problems  

in the management of tourism in Ayutthaya (2) the factors that influence the effectiveness of tourism  

management (3) how to develop cultural identity and sustainable tourism at the Ayutthaya World 

Heritage site that conforms with local communities (4) How the tourism revenue turnover affects the 

economy. The population is divided into three sample groups (1) government group - 30 persons.  

(2) the private sector group - 10 persons (3) local group and tourists - 20 persons for the total 

sample size of 60 people, using a continuous a chain sampling, with references and specialists.  

A major problem of Ayutthaya’s management is the conflict between the law and regulations from 

different government bodies in Ayutthaya. These overlapping responsibilities affect service efficiencies.  

Many experts suggest Ayutthaya should follow the path to become a special municipal area like 

Pattaya and Bangkok and specify the special laws to manage the area. Top provincial management 

plays a vital role in order to act as a center of integration and formalize policies and strategies 

that embrace tradition, culture and natural environment of community. Ultimately, all authorities  

concerned should aim for a preservation of a local customs and the history of Ayutthaya, which in 

turn can lead a sustainable growth of the tourism industry in the province. Lastly, a major factor is 

that tourists visiting Ayutthaya can experience it as a truly world-living heritage site where they can 

see the lives of a local community side by side with historical sites. Ayutthaya has all the potential 

to attract more tourists that can generate more income for the country. More importantly, minimizing  

risks and negative impacts on lives of the local community can result in sustainable growth of this 

world-living heritage site according to the slogan “Historical Innovative Ayutthaya Model” as mentioned  

above.

Keywords: management, integration, identity, historical innovative Ayutthaya model, world-living 

heritage site

กล่าว ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ก�าหนดให้การท่องเท่ียวเป็น

หนึง่ในนโยบายส�าคญัของประเทศ แต่การจะท�าให้การท่อง

เท่ียวเป็นแหล่งรายได้ เพื่อน�าไปพัฒนาประเทศนั้น แต่ละ

ประเทศจะต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์การท่อง

เที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO, 2003, 

pp. 21-22) ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการบริหารการท่องเท่ียวของ

แต่ละประเทศนั้น นอกจากจะต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าใน

เชิงเศรษฐกิจ และ สังคมแล้ว ยังจะต้องค�านึงถึงหลักการ
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ด�าเนินกจิกรรมการท่องเทีย่วในขอบเขต ทีค่วามสามารถใน

การรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของชุมชน ความ

ตระหนกัในกจิกรรมการท่องเทีย่วทีจ่ะมผีลกระทบต่อชมุชน 

ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรมประเพณีและวถิชีวีติความเป็นอยู่  

ของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชน

ท้องถิ่น การมี ส่วนร่วมของเจ้าของบ้าน และผู้มาเยือนต่อ

กิจกรรมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยง ร้อยประสานความ

จ�าเป็นในการพัฒนาทางเลือกของชุมชน และ ก�าหนดแผน

งานทางเศรษฐกิจ การด�ารงอยู่ของชุมชนและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่า 

WTO มุ่งเน้นให้มีการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว  

โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของ สินธุ์ สโรบล (2557, น. 2 -3) ท่ีกล่าวว่า 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการก�าหนดทศิทาง และ รปูแบบการท่องเทีย่วบนฐานคดิ

ที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วน

ได้เสียจากการท่องเทีย่วโดยเน้นการน�าเอาทรพัยากรทีม่อียู่

ในท้องถิ่นต่างๆ ไม่ว่า ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ประเพณ ีวิถชีวีติและวถิกีารผลติของชมุชน มาใช้เป็นต้นทนุ  

หรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม หากใช ้

การบริหารจัดการรูปแบบดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ  

จะส่งผลให้การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การยก 

ระดับคุณภาพชีวิต ส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดจิตส�านึก

ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และหวงแหนแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ตั้งอยู่ในท้องถิ่นตนไว้สร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานต่อ

ไป ประเทศไทยมีการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวเป็น

อย่างมาก ตามรายงานของ World Tourism Barometer 

(UNWTO) ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา จ�านวนนักท่อง

เที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยปี พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของโลก มีการบันทึกจ�านวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ (International Visitor Arrival) มากที่สุด 

ทั่วโลก คือ มีจ�านวนมากถึงหนึ่งพันล้านคน ซึ่งเป็นปีที่

ประเทศไทยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากท่ีสุดเช่นกัน 

คือ 22.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554  

จากข้อมูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านักงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีสถิติจ�านวนนักท่อง

เท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวอยุธยาเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2558 

สถิติผู ้มาท่องเที่ยวทั้งปีมีจ�านวน 1,678,000 คนเศษ  

รวมกับนักทัศนาจร 5,368,000 คนเศษ ซึ่งเมื่อรวมแล้ว

นักท่องเท่ียวท้ังหมดท่ีมาเยี่ยมเยือน 7,047,051 คน แยก

เป็นนักท่องเที่ยวแบบค้างคืน และ นักทัศนาจร ซึ่งนัก

ทัศนาจรส่วนใหญ่เป็นคนไทยมีจ�านวนมากถึง 3 ล้านเศษ 

ส�าหรับนักทัศนาจรท่ีเป็นต่างชาติ มีจ�านวน 2,200,000 คน 

ส่งผลให้มรีายได้จากการท่องเท่ียวท้ังหมด 12,430 ล้านบาท  

 จากความส�าคญัของปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น 

ท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีท่�าการศกึษา “นวตัวถิ ีเชงิประวตัศิาสตร์

อยุธยาโมเดล” โดยเป็นการศึกษาถึงสถานการณ์การ 

ท่องเที่ยว และ สภาพปัญหาของการบริหารจัดการท่อง

เท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อันน�าไปสู ่การก�าหนดกระบวนการ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และสอดคล้องกับวิถีชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อน�าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาด้านการบริหาร

จัดการท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

การท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียว 

อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชุมชนของจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา

 4) เพื่อศึกษาการมีมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 5) เพื่อเสนอแนวทางและวางแผนการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยเฉพาะในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นมรดกโลก 

ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่งคั่งเป็นราย

ได้หลักของจังหวัด



248 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การบริหารจัดการ สมคิด บางโม (2546, น. 60) 

ได้ระบุว่า ปัจจัยในการบริหารมีองค์ประกอบ 4 ประการ 

ที่ส�าคัญ คือ 1) คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส�าคัญ

ของการบริหารงาน หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จ�าเป็น

ต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบ

ด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ  

2) เงิน (Money) หน่วยงานหรือองค์กรจ�าเป็นที่จะต้องมี

งบประมาณเพื่อการบริหารงาน 3) ทรัพยากร(Material) 

การบริหารองค์กรจ�าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากร 

ในการบริหาร 4) การบริหารจัดการ (Management) 

เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง กล่าว

คือ เป็นกลไกและตัวประสานที่ส�าคัญที่สุดในการผลักดัน

และก�ากับปัจจัยต่างทั้ง 3 ประการ ให้สามารถด�าเนินไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรตามที่ต้องการ

 แนวคดิการบรหิารงานภาครฐั (public administra- 

tion) ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

ที่ก�าหนดเป็นกรอบไว้ ซึ่งมีผลการวิจัยของบุญเกียรติ  

การะเวกพันธุ์ และคณะ (2555) ระบุว่าความแตกต่างของ 

การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจมีทั้งความคล้ายคลึง 

และความแตกต่างกัน ในส่วนที่มีคล้ายคลึงกันนั้นจะเห็น

ได้ว่า ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการร่วมมือ 

ด�าเนินการ ที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว่ ในส่วน

ที่แตกต่างกันน้ัน Rainey, Backoff, and Levine (1976, 

pp. 56-57) ได้สรปุประเด็นส�าคัญของความแตกต่างระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนไว้ คือ (1) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ภาครัฐให้

ความส�าคัญกับตลาดในระดับที่ต�่ากว่าเอกชน ท�าให้มีแรง

จูงใจเรื่องลดต้นทุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และ ประสิทธิผลน้อยกว่าภาคเอกชน มีการกระจายความ

มีประสิทธิภาพไปให้ปัจจัยต่าง ๆ  น้อยกว่าภาคเอกชนรวม

ถึงการเข้าถึงตัวชี้วัดของเรื่องตลาดและข้อมูลของภาครัฐมี

น้อยกว่าภาคเอกชน นอกจากน้ีภาครัฐมีข้อจ�ากัดในด้าน

กฎหมาย และความเป็นทางการมากกว่าภาคเอกชน เช่น 

มคีวามอสิระในการตดัสนิใจน้อยกว่า อกีทัง้ภาครฐัยงัมแีนว

โน้มถกูควบคมุ และค�านึงในรายละเอยีดมากกว่าภาคเอกชน 

รวมถึงต้องพบกับแหล่งอิทธิพลจากภายนอกมากกว่า และ

ภาครัฐยังได้รับอิทธิพลจากการเมืองมากกว่าภาคเอกชน 

(2) การด�าเนินงานขององค์การ ภาครัฐมีอ�านาจในการ

ด�าเนินงานมากกว่าภาคเอกชน องค์การของรัฐมีขอบเขต

ในการด�าเนินงานกว้างกว่าภาคเอกชน เช่น ต้องค�านึงถึง

ประโยชน์สาธารณะ องค์การของรัฐต้องถูกตรวจสอบการก

ระท�าจากสาธารณชนมากกว่าภาคเอกชน องค์การของรัฐ

ถูกคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และซ่ือสัตย์สุจริตมากกว่าภาค

เอกชน โครงสร้างภายในและกระบวนการท�างานองค์การ

ของรัฐมีวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล และตัดสิน

ใจยุ่งยากกว่าภาคเอกชน ท�าให้มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ

ขัดแย้งมากกว่าภาคเอกชน ภาครัฐมีความอิสระในการ

ตัดสินใจ และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าภาคเอกชน ภาครัฐ

มีอ�านาจในการควบคุม ก�ากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีอ่อนแอ

กว่าภาคเอกชน เนื่องจากมีศูนย์อ�านาจหรือผู้บังคับบัญชา

หลายคน เพราะไม่สามารถวัดความมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน 

 แนวความคิดเก่ียวกับความส�าเร็จหรือการบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการ หรือรูปแบบในการบริหาร

จัดการท่ีมุ่งสู่ความส�าเร็จ และยกระดับผลการปฏิบัติงาน

ขององค์กร หรือหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผูร้บับรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก�าหนด

ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่การประเมนิผล

การปฏิบัติงานกับเป้าหมายท่ีก�าหนด และค�านึงถึงความ 

พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นส�าคัญ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับนโยบายการบริหาร/

การบริหารจัดการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับมรดกโลก

ทางวัฒนธรรม ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “มรดกโลก” 

(World Heritage) หมายถึง สถานท่ีทางวัฒนธรรม และ

ธรรมชาตทิีม่คีณุค่าโดดเด่นระดบัสากลจนได้รบัการประกาศ  

ข้ึนทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก โดยองค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง

มรดกโลก ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention 

Concerning the Protection of the World Cultural 

and Natural Heritage) ซ่ึงถือก�าเนิดข้ึนใน พ.ศ. 2515 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ในหมู่ประเทศ

ภาคี ในการก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมด้านนโยบายการ

บริหารเทคนิคและการเงิน เพื่อสงวนรักษา คุ้มครอง และ

ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีมีความส�าคัญ

ต่อมวลมนุษยชาติให้คงอยู่ต่อไป
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการ การท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์
• สภาพปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อยุธยา
• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท่องเที่ยว

• แนวทางการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกอยุธยา

• การส่งเสริมการท่องเที่ยว • การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วฒันธรรม • การบรกิาร และความปลอดภยั • การจดัการเศรษฐกจิ 
สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความส�าเร็จในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวบรวม และวิเคราะห์ บทความ 
เอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับการ

บริหารการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน

จัดท�ำแบบสัมภำษณ์
เจาะลึก ตรงประเด็น

สรุป อภิปรายผล

สถานการณ์และสภาพ
ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว

Model การแก้ไขปัญหา
เสนอให้เขตอุทยานประวัติศาสตร์
เป็นเขตพื้นที่พิเศษ เช่น พัทยา 
กทม. เพื่อให้มีกฎหมายพิเศษ

แนวทางการบริหาร
การท่องเที่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ยั่งยืน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของ 
การท่องเที่ยว

แนวทางในการพัฒนา
การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

การมีมูลค่าเพิ่มจาก
การท่องเที่ยว

การมีส่วนร่วมใน
การบริหาร

การท่องเที่ยว

- ผู้น�าชุมชน
- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
- บุคลากรภาครัฐ
- บุคลากรท้องถิ่น

ภาครัฐ ภาคเอกชน

สัมภาษณ์

ภาคประชาสังคม

1 2

3
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 เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ ใช้การเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากกลุ่มเป้าหมาย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) เป็นกลุ ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ และต่อเนื่อง

ด้วยการอ้างอิงบุคคลส�าคัญ และผู้เชี่ยวชาญ (Snowball 

Sampling) คือ ตัวอย่างแรกจะเป็นผู้แนะน�าในการเลือก

ตัวอย่างถัดไป และแนะน�าต่อไป จนได้ข้อมูลเพียงพอตาม

ที่ผู้ศึกษาต้องการ หลังจากนั้น มีการจัดเวทีประชาคมใน

พ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา ระหว่าง ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบ

การ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้อง

ถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูล

และ ระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารการท่อง

เที่ยว ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับวิถี

ชุมชน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 60 คน โดยแบ่ง ออกเป็น  

3 กลุม่ ได้แก่ (1) หน่วยงานภาคราชการ หมายถงึ ข้าราชการ 

บุคลากร ลูกจ้าง พนักงาน ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว ส�านักงานการท่อง

เที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงาน

ทะเบียน มัคคุเทศก์ และต�ารวจท่องเที่ยวซึ่งปฏิบัติงานใน

พ้ืนทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา จ�านวน 30 คน (2) หน่วยงาน 

ภาคเอกชน หมายถึง ตัวแทนทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร  

ผู้ประกอบการโรงแรม หอการค้าไทย สมาคมมัคคุเทศก์

อาชีพ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จ�านวน 10 คน และ 

(3) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว จ�านวน 20 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มี

โครงสร้างผสมผสานกัน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด ขั้นตอนการสร้าง

แบบสัมภาษณ์ มีดังนี้ (1) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนงาน

ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวทาง

ในการสร้างแบบสมัภาษณ์ ให้ได้ข้อมลูตรงตามวตัถุประสงค์

ของการศึกษา (2) แบบสัมภาษณ์เป็นลักษณะค�าถามแบบ

ปลายเปิด ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น  

4 ประเด็น ดังนี้ (2.1) สถานการณ์การท่องเที่ยว และสภาพ

ปัญหาการท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2.2) 

การก�าหนดแนวทางและรปูแบบการบรหิารจดัการการท่อง

เท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2.3) การจัด Zoning 

และแนวความคดิการให้มกีฎหมายพเิศษในพืน้ทีพ่เิศษ (2.4) 

ความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงอุปสรรค

ในการด�าเนินกิจกรรม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการ

ก�าหนดแนวทางและรูปแบบการการวางแผนการบริหาร

การท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยตัวอย่างแรก

จะเป็นผู้แนะน�าในการเลือกตัวอย่างถัดไป และแนะน�า

ต่อไปจนกระทั่งได้ข้อมูลเพียงพอตามที่ผู ้ศึกษาต้องการ  

(2) ด�าเนินกิจกรรม ประชาคม โดยใช้ Focus Group 

Discussion ส�าหรับผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ ในพื้นท่ีและ

พื้นท่ีใกล้เคียงกับอุทยานประวัติศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ 

สื่อมวลชน ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารการท่องเที่ยว

ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยน�าสถานการณ์และปัญหา

ของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่พบตามขั้นตอนที่  

(1) เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ของชุมชน เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์สถานการณ์การ

ท่องเทีย่ว สภาพปัญหาการท่องเทีย่ว ก�าหนดแนวทางการมี

ส่วนร่วมในการบรหิารการท่องเทีย่ว รวมถงึอปุสรรคในการ

ด�าเนินกิจกรรม วิเคราะห์และก�าหนดปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลต่อการท่องเท่ียว โดยใช้แบบสอบถามต่อผู้มา

เข้าร่วมประชุม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการ

บริหารจัดการ อีกส่วนหนึ่ง (3) ศึกษากรณีตัวอย่างกิจกรรม

การบรหิารท่องเทีย่ว เพือ่ให้ผูศ้กึษาเข้าใจและสามารถเชือ่ม

โยงเงื่อนไขทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และน�า

ไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

(4) การสังเกตการณ์ อีกวิธีการในการรวบรวมข้อมูลนั้นผู้

ศึกษาได้ใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อเป็นการ
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ยนืยนัความถกูต้องหรอืเกดิขึน้จรงิของปรากฏการณ์ทีศ่กึษา 

โดยใช้วิธีการจดบันทึกเหตุการณ์ที่พบหรือบันทึกภาพไว้

หากเป็นสถานที่สามารถบันทึกภาพได้

ผลกำรวิจัย 

 1 สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 1.1 สถานการณ์และสภาพปัญหาด ้านการ

บริหารจัดการท่องเที่ยว ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ถือเป็นเมือง

มรดกโลกที่มีชีวิตเพราะยังมีคนอยู่อาศัยในเขตใกล้เคียง

บริเวณโบราณสถาน ในเขตเกาะเมืองซึ่งมีขนาดภายใน

พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 14 ตารางกิโลเมตรเศษ เป็นพื้นท่ี

มรดกโลกในเกาะเมืองอยุธยา 1,810 ไร่ มีคนตามทะเบียน

บ้าน 60,000 คนเศษ จากการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วย

งานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวของ

จงัหวัดพระนครศรอียธุยา ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ร้านค้า  

ผู ้ประกอบการ และผู ้พักอาศัย ในบริเวณสถานท่ีท่อง

เที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ต่างมีความเห็นอยู่ในทิศทางเดียวกันว่า  

สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ถือได้

ว่ามีศักยภาพสูงทั้งในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ด�าเนินอยู่ในทิศทางที่ดี หรืออาจเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงขาข้ึน  

จากนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วในระดับประเทศท่ีกระตุน้

ในแต่ละจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด�าเนินร่วมกับหน่วยงานท้ัง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในพื้นที่เพื่อร่วมกันปรับ

กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 

เพื่อเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

เพิ่มระยะเวลาในการท่องเที่ยวหรือพักค้างคืนอยู่ในอยุธยา

ให้นานกว่าเดิม เพิ่มปริมาณการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและ

บรกิารในการท่องเทีย่ว โดยในส่วนของการกระตุน้การท่อง

เที่ยวได้มีการประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยวแนวทาง

ใหม่ให้นักท่องเที่ยวทราบว่า นอกจากการท่องเที่ยวเพื่อ

ไหว้พระ เยี่ยมชมโบราณสถาน หรือเที่ยวตลาดย้อนยุค

ในช่วงเวลากลางวันที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีแล้ว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยายังบริการท่องเที่ยวแนวทางใหม่โดย

ให้นักท่องเที่ยวมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดไชยวนาราม 

การจัดกิจกรรมตามฤดูกาล การเพิ่มเส้นทางท่องเท่ียวโดย

การปั่นจักรยานโดยรอบเกาะเมือง การจัดบริการรถราง 

เพื่อเท่ียวชมในเขตเมืองมรดกโลก เป็นต้น ในส่วนของการ

บริหารจัดการได้มีกรมศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกัน

พัฒนาพื้นท่ีเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ ร่วมถึงความร่วมมือกัน

ของผู้ประกอบการ ร้านค้า ภาคเอกชน และส่วนราชการ

ในการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

มีความสะอาด สมกับเป็นเมืองมรดกโลก และเร่งรัดการ

แก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาค

ส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในระยะเร่งด่วน ได้แก่ 

การบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน การจัดระเบียบร้านค้าบริเวณ

พระวิหารมงคลบพิตร ส่วนในระยะยาว ได้แก่ การจัดท�า

แผนแม่บท และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 

 1 )  ป ั ญห าด ้ า นก า รท ่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ที่น�ามาซึ่งผลกระทบ 

ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยในแง่บวก ท�าให้เกิดการ

หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เกิดการ 

จ้างงาน มกีารใช้จ่ายเงนิทกุระดบั มกีารกระจายความเจรญิ

ไปสูท้่องถ่ินอย่างรวดเรว็ แต่ในทางกลบักนัอตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว ท่ีกลับมาฟื้นตัวเหมือนเดิมและมีนักท่องเที่ยว 

เพิ่มข้ึน ส่งผลกระทบในแง่ลบ คือ กระทบต่อวิถีชีวิต

ของประชาชนผู ้พักอาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยเฉพาะในเขตเกาะเมืองและบริเวณใกล้เคียง อาทิ 

ปัญหาจราจรในช่วงวันหยุด ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะมามากขึ้น 

และปัญหาอื่นซ่ึงสรุปได้ 6 ประเด็นดังนี้ 

 XXX(1.1) ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการท่องเท่ียวของจังหวัด การบริหาร

จัดการในเขตพื้นท่ี เขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมาและที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน

หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์ กรมศิลปากร 

ส�านักงานพระพุทธศาสนา ส�านักงานอุทยานประวัติศาสตร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�านักงานการท่องเท่ียวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รวมถึงองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ต่างก็

มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการในเขตโบราณสถาน 

ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกัน หน่วยงานแต่ละหน่วยมีกฎหมาย

หลักของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว อาทิ พ.ร.บ.โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ.2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2535) พระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราช
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บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 พระราช

บัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กฎกระทรวงให้

ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552  

ค�าสัง่กระทรวงวฒันธรรมที ่157/2547 เรือ่งแต่งต้ังพนกังาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 (แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) หน่วยงานที่มีอ�านาจใน

การบริหารจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในบริเวณ

เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ไม่ใช่เป็นอ�านาจ

ของกรมศิลปากรเพียงหน่วยงานเดียวที่มี อ�านาจตาม 

พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ.2535) แต่ยังมีกฎหมายฉบับอื่นๆ ดังท่ีกล่าวมา

แล้ว ต่างก็ยึดถือกฎหมายของตนเอง ท�าให้ประชาชนซึ่ง

อยู่ในเขตรับผิดชอบดังกล่าว ได้รับการบริการล่าช้าเพราะ

ต้องผ่านการอนุมัติ อนุญาต หลายหน่วยงาน 

 โดยในการ Focus Group Discussion มผีูก้ล่าวว่า  

ปัญหาเรื่องการขออนุญาตสร้างบ้านในเขตเกาะเมืองซึ่ง

เป็นพื้นท่ีของกรมธนารักษ์นั้น ต้องยื่นผ่านสามหน่วยงาน 

โดยเริ่มตั้งแต่ (1) ติดต่อขออนุญาตทางอุทยาน เมื่ออุทยาน

ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าก่อสร้างได้ (2) กรมธนารักษ์

ก็จะติดต่อไปทางเทศบาล เมื่อทางเทศบาลพิจารณาแล้ว

อนุญาตได้ (3) กรมธนารักษ์จึงออกใบอนุญาตแจ้งให้ผู้

เช่าด�าเนินการก่อสร้างได้ โดยอาจต้องใช้เวลาถึงหนึ่งปี

เศษถึงจะได้ก่อสร้าง

เส้นเวลำแห่งพัฒนำกำรของกำรบริหำรจัดกำรนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ

ประกาศข้ึนทะเบียน
โบราณสถานเมืองอยุธยา

กรมศิลปากรได้รับอนุมัติจาก ครม.
ให้ด�าเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

คุ้มครองตาม พรบ.โบรานสถาน
โบรานวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาขึ้นทะเบียน

เป็นแหล่งมรดกโลก

นครประวัติศาสตร์
จะถูกยูเนสโกถอดถอน

จากมรดกโลก

  2478             2504             2520             2534             2536              2550

ภำพ 3 เส้นเวลาแห่งพัฒนาการของการบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 XX(1.2) ปัญหางบประมาณในบรหิารจัดการหน่วย

งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ให้ความเห็นว่าในส่วนของ

แผนแม่บทซึง่เริม่ใช้ใน ปี 2561 ซึง่จังหวดัพระนครศรอียธุยา 

จะได้รับสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการประมาณ 

1,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ ่ายส�าหรับค่า

ชดเชย ในการเวนคืนหรือย้ายชาวบ้านที่พักอาศัยออกจาก

พื้นที่หรือบริเวณโบรานสถาน ท�าให้เหลืองบประมาณใน

จ�านวนไม่มากในการด�าเนินการบริหารจัดการการท่อง

เที่ยวของจังหวัด ซึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณ

ในการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วได้ตามแผนพฒันาที่

ได้ก�าหนดไว้ ส่วนในห้วงระยะเวลาอีก 10 ปี ข้างหน้าตาม

แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์

พระนครศรอียธุยาฉบบัปรบัปรงุพทุธศกัราช 2559 ได้มกีาร

ก�าหนดงบประมาณในการด�าเนินการประมาณ 4,000 ล้าน

บาท ความเห็นของกรมศิลปากรจะสามารถได้งบประมาณ

แต่ละปีตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนหรือไม่ ซ่ึงหากไม่ได้รับการ

จัดสรรตามแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีแผนส�ารอง

เอาไว้รองรบัความเสีย่ง ทีอ่าจไม่ได้รบัสนบัสนนุงบประมาณ

ตามแผน หรืออาจได้รับน้อยกว่าจ�านวนระบุไว้ในแผน  
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จากอดีตที่ผ่านมา จะได้รับงบประมาณ ตามแผนที่เสนอไม่

ถึง 1/3 ของงบประมาณที่เสนอไป แต่ได้รับเงินสนับสนุน 

จากภาคเอกชน และต่างประเทศ ซึ่งเล็งเห็นความส�าคัญ

ของการเป็นเมืองมรดกโลก จึงท�าให้ช่วงวิกฤติการณ์ที่ผ่าน

มาสามารถมีงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ระดับหนึ่ง 

 แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด

ท่านปัจจุบัน ทราบว่าไม่มีปัญหาในเร่ืองงบประมาณ

แผ่นดิน รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณได้ ตามแผน

แม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์

พระนครศรอียธุยา ระยะที ่2 ปี พ.ศ.2560–2569 ท่ีก�าหนดไว้  

 XX(1.3) ปัญหาความร่วมมือและการมีจิตส�านึก

ร่วมกัน ปัญหาความร่วมมือและการมีจิตส�านึกร่วมกันของ

ชุมชนที่พักอาศัยในพ้ืนที่โบราณสถาน รวมถึงผู้ประกอบ

การขายสินค้า หรือบริการ โดยจากการสังเกตการณ์และ

การสัมภาษณ์ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของโบราน

สถานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าพวกเค้าต้องมีกรรมสิทธิ์

ในพ้ืนที่และตั้งใจว่าจะไม่ยอมย้ายออกไปสร้างบ้านหรือ

พักอาศัยในพื้นที่ ที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสรรให้ 

เนื่องจากทุกคนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัย

บรรพบุรุษย่อมต้องมีสิทธิ์ในพื้นที่ที่ตระกูลและบรรพบุรุษ

ครอบครองสืบต่อกันมา การก่อสร้างหรือการต่อเติมที่พัก

อาศัยที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กรมศิลปากรก�าหนด อาทิ 

สิ่งปลูกสร้างมีความสูงเกินกว่าข้อก�าหนด รูปแบบและสี

ของหลังคา รวมถึงสีของอาคารไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด 

เป็นต้น หากมองเพียงในมุมของการอนุรักษ์โบราณสถาน

หรืออนุรักษ์มรดกโลกชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในเขตโบราณ

สถานจะกลายเป็นผู ้ไม่มีจิตส�านึกที่ดีต่อชุมชน แต่หาก

มองในมุมของมนุษยธรรมก็คงต้องผ่อนผันให้ชาวบ้านพัก

อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนต่อไปได้ส่วนปัญหาในเรื่องความ

ร่วมมือของชุมชนหรือร้านค้าที่ยังค้างคาอยู่ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา คือ ปัญหาการตั้งร้านค้าบุกรุกบริเวณ

ข้างวิหารวัดมงคลบพิตรซึ่งยังมีบางส่วนฝ่าฝืนค�าสั่งไม่ยอม

ย้ายออกไปตัง้ตามจดุทีท่างจงัหวดัจดัสรร ปัญหาการตัง้ร้าน

ค้าขายต้นไม้ริมทางที่ถนนป่าโทน บริเวณบึงพระราม และ

ถนนชีกุนท�าให้เกิดปัญหาจราจร ปัญหาด�าเนินกิจกรรมใน

การท่องเทีย่วทีก่่อให้เกดิเสยีงดงัวุน่วาย ปัญหาการลกัขโมย

ทรัพย์สินของส่วนราชการ การท�าลายและขโมยป้ายบอก

ทางการขโมยสายล่อฟ้า เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็น

เรื่องท้าท้ายท่ีจังหวัดระนครศรีอยุธยา ต้องรีบด�าเนินการ

ต่อไปเพือ่มใิห้ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจดัระเบยีบพ้ืนที่

มรดกโลก และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด

ต่อไป 

 ปัญหาการบกุรกุหรอืสร้างร้านค้าบดบงัทศันยีภาพ

ของอาคารโบราณสถาน ท�าให้ขาดความงดงามนั้นส่วน

ราชการได้ก�าหนดนโยบายการจัด Zoning ส�าหรับการ

ท่องเท่ียว มีการจัดตลาดกรุงศรี ซึ่งอยู่ท่ีศาลากลางหลัง

เก่า โดยมีการย้ายตลาดจากบึงพระราม และจากหลังวัด

มงคลบพติรมาอยูท่ีน่ี ่ในช่วงเยน็และค�า่ จดัให้มถีนนคนเดนิ

ท่ีหน้าตลาดกรุงศรี พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน ซ่ึงขณะนี ้

รฐับาลได้ให้งบประมาณมาหมูบ้่านละ 5 ล้านบาท เพ่ือสร้าง 

ความเข้มแข็งตลาดภายในเพื่อเช่ือมโยงไปตลาดภูมิภาค 

และต่อยอดสู่ตลาดสากล มีการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว

อย่างต่อเนื่อง มีโครงการตลอดท้ังปี เดือนละ 3 กิจกรรม 

เช่น วันนายขนมต้ม มีการแข่งขันกีฬา เช่นการแข่งขัน

ชกมวยไทยไฟท์ งานยอยศ เป็นต้น รวม 36 กิจกรรม  

(จากการสัมภาษณ์ ข้าราชการระดับสูง) 

 เมื่อนักท่องเท่ียวเข้าไปท่ีศูนย์การท่องเที่ยวที่

ศาลากลางหลังเก่า ซึ่งจะเป็นห้องแสดงสีเสียงแนะน�า

โบราณสถานต่าง ๆ  ก่อน และหากนักท่องเท่ียวจะซื้อของ

ที่ระลึกก็สามารถหาซื้อของได้ที่ตลาดกรุงศรีนี้ เป็นการ

เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์

สินค้า OTOP ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกหรือ

สร้างร้านค้าบดบังทัศนียภาพของอาคารโบราณสถานไปได้

ในขณะนี้ 

 XX(1.4) ปัญหาความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่อง

เที่ยวแม้ว่าจะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเมืองเก่า 

และเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในเมืองก็ตาม 

แต่ก็ไม่สามารถห้ามการพัฒนาและความเจริญในท้องถิ่น

ได้ เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นท่ีเมืองใหม่ ทับ

ซ้อนอยูบ่นพืน้ทีเ่มอืงเก่า วถิขีองผูค้นยงัคงด�าเนนิไปในพืน้ที่

อนุรักษ์นี้ ท�าให้บางครั้งมุมมองของคนท้องถ่ินในเรื่องการ

พัฒนาเมือง อาจขัดแย้งกับแนวทางในการอนุรักษ์โบราณ

สถานตามทีก่ฎหมายและอนุสัญญามรดกโลกก�าหนดเอาไว้ 

ปัจจุบันยังพบว่ามีการบุกรุกและการอ้างกรรมสิทธิ์ของตน  

ในที่ดินภายเขตบริเวณโบราณสถาน มีการปลูกสร้าง

อาคารทับซ้อนเข้าไปในโบราณสถานย่านการค้าโบราณ  
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แนวถนน และคคูลอง การต่อเตมิร้านค้าและดดัแปลง รือ้ถอน  

ทีอ่ยูอ่าศยัทีพ่ระวหิารวดัมงคลบพติรไม่เป็นไปตามระเบยีบ

ที่กรมศิลปากรก�าหนด นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะ

เป็นการซ่อมแซมถนน ขยายถนน สร้างสะพาน เสาไฟฟ้า 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา และรองรับความเจริญ

มาสู่ประชาชนแต่เป็นการปลูกสร้างที่ทับซ้อนในพื้นท่ีของ

โบราณสถาน อีกทั้งยังมีการตั้งร้านค้าขายต้นไม้ริมทางที่

ถนนป่าโทน และถนนชีกุนท�าให้เกิดปัญหาจราจร ปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยสะสม น�้าเน่าเสีย และวัชพืชท่ี

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ห้องน�้าสาธารณะที่บริการในโบราณ

สถานที ่ขาดการดแูลรกัษาความสะอาด ไม่มกีารบ�ารงุรกัษา

สภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานให้คงสภาพเดิม และยังมี

ปัญหาภัยธรรมชาติน�้าท่วมที่กัดเซาะแนวก�าแพงที่ส่งผล

ให้โครงสร้างหลักโบราณสถาน ความชื้นและความแห้ง

แล้วจากสภาพภูมิอากาศที่เข้าไปกัดกร่อนส่งผลให้โบราณ

สถานช�ารุดผุพังไปตามกาลเวลา ปัญหาเหล่านี้น�ามาซึ่ง

ความเส่ือมโทรมและท�าให้ความงดงามของสถานที่ท่อง

เที่ยวรวมถึงโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลดลง จนอาจส่งผลต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวในอนาคต 

 XX(1.5) ปัญหาความไม่พร้อมของสิ่งอ�านวย

ความสะดวกและการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ให้กับนักท่องเที่ยว ปัญหาความไม่พร้อมของสิ่งอ�านวย

ความสะดวกการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้

กับนักท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญ โดยที่ผ่าน

มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด�าเนินการเพิ่มแสงสว่าง 

ตามแนวถนนเพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง  

มาชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดไชยวัฒนาราม รวมถึงเป็นการ

เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว  

แต่มีปัญหาเร่ืองการดูแลรักษาและการช�าระค่าไฟฟ้า ท่ี

ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ, ปัญหาการบริการรถราง

เพื่อชมทัศนียภาพรอบเมือง และ เพื่อลดจ�านวนรถทัวร์

ขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าไปส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนกระทบ

ต่อตัวโบราณสถาน แต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรถราง

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนท่องเที่ยวท�าให้นักท่องเที่ยวต้องรอ

คอยเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมท่องเที่ยวที่

บริษัททัวร์ได้แจ้งให้นักท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อ

ผู ้ประกอบการรถทัวร์ที่ต้องการให้บริการนักท่องเที่ยว 

ปัญหาความไม่พร้อมของทางรถจักรยานที่ทางจังหวัดส่ง

เสริมให้นักท่องเที่ยวเช่าจักรยานปั่นชมทัศนียภาพบริเวณ

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีบางส่วนมีการช�ารุดเสียหาย 

มีการวางสิ่งของกีดขวาง และความต่อเนื่องของเส้นทาง

จักรยาน ปัญหาการช�ารุดเสียหายของทางเดินทางและฝา

ปิดท่อระบายน�้าในบริเวณทางเดินเท้าที่จะพบว่าเปิดทิ้งไว้

หลายจุดที่เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่อง

เที่ยวและชาวบ้านในชุมชน ปัญหาข้อมูลบริการการท่อง

เท่ียวกรณีป้ายบอกเส้นทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีไม่มี

จ�านวนไม่เพียงพอ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของป้าย  

เป็นต้น ซ่ึงหากเทียบกับปัญหาอื่นท่ีได้กล่าวมาแล้ว ปัญหา

ความไม่พร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวกและการรักษา

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวอาจ 

มองได้ว่าเป็นเพียงปัญหาเล็กที่ยังไม่ต้องด�าเนินการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน แต่หากพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดกับนัก

ท่องเที่ยวโดยตรงก็น่าเป็นห่วงว่าในระยะเวลาอันใกล้จะ

ส่งผลกระทบกับสถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอน 

 XX (1.6) การมีส่วนร่วมในการบริหารการท่อง

เท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากสภาพปัญหาการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีกล่าวมาแล้วใน

ข้างต้น อาทิ การบริหารจัดการอ�านาจหน้าท่ีของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวของจังหวัด งบประมาณ

ในบริหารจัดการ ความร่วมมือและการมีจิตส�านึกร่วม

กันของ ความเสื่อมโทรมของสถานท่ีท่องเท่ียว ความไม่

พร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวกและการรักษาปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเท่ียว ผู้ศึกษาพิจารณา

เห็นว่า ปัญหาท่ีส�าคัญหรือเป็นต้นเหตุและอุปสรรคในการ

พฒันาส่งเสรมิ การท่องเทีย่วของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

คือ ปัญหาการประสานงานและการบริหารจัดการ ในการ

ใช้อ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องการท่องเทีย่วของ

จังหวัด ทางออกในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ 

คือ การบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานจาก

ภาครัฐอย่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร 

องค์กรเอกชน นักท่องเท่ียว รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่

ในพื้นท่ีท่ีจะต้องร่วมมือกันประสานกันท�างานตามแผน

งานอย่างเป็นระบบ โดยจากการสังเคราะห์ผู้ศึกษาขอสรุป

แยกประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่อง

เท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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(1) การมีส่วนร่วมในระดับหน่วยงานกับหน่วยงาน และ 

(2) การมีส่วนร่วมในระดับหน่วยงานกับชุมชนท่ีพักอาศัย

หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ 

 สภาพป ัญหาการท ่ อ ง เที่ ย ว  ของจั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยาที่กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษาพิจารณาเห็นว่า  

ปัญหาที่ส�าคัญหรือเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหมดใน

การบริหารการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คือ ปัญหาการบริหารจัดการอ�านาจหน้าที่ ของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวของจังหวัด สอดคล้องกับความเห็น

ของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จากการสัมภาษณ์ ท่านหนึ่งมีความ

เห็นว่าแต่ละหน่วยงานต่างมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

ของตนเอง เกิดการทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ท�าให้ไม่

สามารถบังคับใช้หรือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเน้นว่าปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นปัญหาในระดับ

จังหวัดเท่าน้ันแต่เป็นปัญหาของ ระดับชาติ การแก้ปัญหา

ในเรื่องของการมีกฎหมายหลายฉบับ บังคับใช้ในพื้นท่ี

เดียวกันนั้น ต้องแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการการท�างาน

ร่วมกันของทุกหน่วย โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้อง

เป็นศูนย์กลางของการบูรณาการให้หน่วยงานทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้มีความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน เพื่อให้

สามารถร่วมกันท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันน�าไปสู่

แนวทางและวางแผนการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของ

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่ทางออกในการแก้ไขปัญหาใน

การบรหิารจดัการ คอืการบรูณาการให้ทกุภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยต้องอาศัย

หน่วยงานจากภาครัฐ อย่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัด การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรม

ศลิปากร องค์กรเอกชน รวมถงึประชาชนในพืน้ทีห่รอืในท้อง

ถิ่นจะต้องร่วมมือกันประสาน ร่วมกันท�างานตามแผนงาน

อย่างเป็นระบบ ภายใต้ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม ประเพณี 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชน โดยให้ประชาชน  

ได้รับสิทธิประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่า

เทียมกัน และต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการ

บรหิาร ทีจ่�าเป็นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน โดยการ 

มสี่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวของหนว่ยงาน ชมุชน 

สมาชิกของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ว่าจะ

เป็นการมีส่วนร่วมในระดับหน่วยงาน กับหน่วยงานหรือ

การมีส่วนร่วมในระดับหน่วยงานกับชุมชนในพื้นท่ี ต้องม ี

การกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินกิจกรรมที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกัน

ก�าหนดขึน้ รวมถงึ ร่วมกนัส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดั

พระนครศรอียธุยาให้มกีารพฒันาอย่างมปีระสทิธผิลในด้าน

การอนุรักษ์มรดกไทย รายได้จากการท่องเท่ียว และการ

เพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยว อันน�าไปสู่การพัฒนาการ

ท่องอย่างยั่งยืน 

 ซ่ึงผู้ศึกษาเห็นว่า แนวทางท่ีจะสามารถบรรลุถึง

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นั้น 

ต้องอาศัยปัจจัยในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว ที่จะ

ต้องผ่านการร่วมกันคิด ร่วมกันก�าหนด ร่วมกันวางแผน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ 

และสมาชิกของชุมชนในจังหวัด ซึ่งการด�าเนินการจะไม่

สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ได้ หากขาดการร่วม

กันปฏิบัติ ร่วมกันด�าเนินการตามกระบวนการและแนวทาง

ที่ก�าหนดไว้ รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ต้องร่วมกันผลักดัน และ ขับเคลื่อนปัจจัยในการบริหาร

จัดการดังกล่าว โดย ปัจจัยด้านนโยบายในการส่งเสริม

การท่องเท่ียว ต้องมีกระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ

เพื่อก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีบุคคลที่เป็น

ตัวแทนหรือผู้น�าของกลุ่มหรือของชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติ

ภาวะผู้น�าในการด�าเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

การจัดการการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการ

กระตุ้นจ�านวนนักท่องเท่ียว เพิ่มจ�านวนเงินในการใช้จ่าย

ส�าหรับการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม

มรดกโลก ทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้อง

ด�าเนนิการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์มรดกวฒันธรรมผ่าน

สื่อต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง รวมถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม

ท้องถ่ินให้กลับคืนมา และก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลใน

การปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน

อย่างสูงสุด ปัจจัยด้านบริการและความปลอดภัย มีการ

บริหารจัดการวิธีการเดินทาง ท่องเท่ียว โดยเพิ่มเติมราย

ละเอียด อาทิ เส้นทางทางลัดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ 

มีการก�ากับดูแลในด้านการให้บริการ และมาตรฐานของ

วิธีการเดินทางท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยด้านการท่อง

เท่ียว รวมถึงต้องมีการสื่อความหมาย ท่ีมีประสิทธิภาพโดย 

ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านคนใน
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ชุมชนที่พักอาศัยหรือประกอบการในพื้นที่ และอบรมเพิ่ม

เติมความรู้ทางด้านภาษาให้กับคนในชุมชนเพื่อให้สามารถ

สื่อสารนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยด้าน

การจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื ต้องอาศยั

ความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ ชุมชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่ ร่วมกันก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่เพื่อการท่องเท่ียว 

เพื่อร่วมกันเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

ด้านทรัพยากรธรรมชาติมีการศึกษาเรียนรู ้ วัฒนธรรม  

สิง่แวดล้อมภายในชมุชนร่วมกบัท่องเทีย่ว โดยสร้างจิตส�านกึ

ของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันในการร่วมกัน

อนุรักษ์  ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องมีหน่วยงาน

หรือองค์กรที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อบ�ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสวยงาม 

ทรงคุณค่าดังเดิม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 

อยากพักค้างคืน อยากชวนเพื่อน ชวนญาติพี่น้อง กลับมา

เที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก 

 บทสรุป ในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวท่ัว

โลก จ�านวนหนึ่งพันล้านคนต่อปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จ�านวน 35,381,210 คน ที่มาเยือนประเทศไทย และสร้าง

รายได้ให้ประเทศเป็นจ�านวนเงินถงึ 1,824,042.35 ล้านบาท  

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา มีจ�านวนนักท่องเที่ยวมา

เยือนปีละประมาณ 7 ล้านคน แยกเป็นชาวไทยประมาณ 

5 ล้านคน ชาวต่างชาติประมาณ 2 ล้านคนโดยจ�านวนนัก

ท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ.2557 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีรายได้จากการท่องเที่ยว 13,466.66 

ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากคนไทย 9,013.07 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 67.03 รายได้จากชาวต่างประเทศ 4,433.59 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.97 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ.2556 จ�านวน 1,211.63 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศที่มาเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด 

คือ ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 24.16 รองลงมาคือ ประเทศจีน 

ร้อยละ 19.55 และประเทศฝรั่งเศส ร้อยละ 11.51 ตาม

ล�าดับ สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปมากท่ีสุด คือ อุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน วัง

ช้างแลเพนียด ตามล�าดับ นกัท่องเท่ียวต่างชาตท่ีิมาเยอืน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ  ได้

ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และญี่ปุ่น

ซ่ึงซ้ือแพ็กเกจทัวร์มาจากต่างประเทศ 

 กลุ่มท่ี2 เป็นนักท่องเท่ียวซึ่งนิยมมาพักสถานที่

ยอดนิยมคือตรอกข้าวสาร แล้วซื้อแพ็กเกจทัวร์ราคาถูก 

จากตรอกข้าวสารเป็นค่าโดยสารรถตู้ (ประมาณ 500 บาท)  

เพื่อมาเยี่ยมชม โดยเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบไป 

เช้า-เย็นกลับ

 กลุ่มท่ี 3 เป็นนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ (back-

packer) มาค้างคืนท่ีจังหวัดอยุธยา แล้ว เช่าจักรยาน ออก

เยี่ยมชมตามสถานที่ต่าง ๆ ปัจจัยส�าคัญที่นักท่องเที่ยว 

ต่างชาติมาเยือนพระนครศรีอยุธยา เพราะอุทยานประวัติ- 

ศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

และอาจกล่าวได้ว่าเสน่ห์ของอยุธยา คือ เป็นเมืองมรดก

โลกท่ีมีชีวิต เพราะเขตโบราณสถานของอยุธยา เป็นเขตที่มี

ผู้คนอยู่อาศัย และมีการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีความพยายาม

ในการจัดการมรดกโลกร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

กบัชมุชนท้องถิน่ เพือ่หาจดุลงตวัทีม่รดกโลกชิน้นีจ้ะสามารถ

ท�ารายได้มหาศาลให้กบัประเทศ แต่ในขณะเดยีวกนัวถิชีวีติ 

ของชาวเมืองอยุธยาต้องได้รับผลกระทบทางด้านลบน้อย

ท่ีสุด และชุมชนต้องได้รับประโยชน์และมีรายได้ จากนัก

ท่องเทีย่วทีม่าเยอืน จงึจะท�าให้อยธุยาเป็นเมอืงมรดกโลกที่

มชีวีติอย่างยัง่ยนืตามแบบ นวตัวถิเีชงิประวตัศิาสตร์อยธุยา

โมเดล ท่ีผู้วิจัยสรุปเป็นข้อค้นพบจากการวิจัย ซ่ึงสามารถ

สรุปเป็นโมเดล ดังแสดงได้ตามภาพท่ี 4
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ภำครัฐ นักท่องเที่ยวภำคเอกชน ภำคประชำสังคม

     ประชารัฐ                                     การมีส่วนร่วม

มิติด้านการจัดการเศรษฐกิจ 

สังคม และคุณภาพชีวิต
นวัตวิถีเชิงประวัติศาสตร์

อยุธยาโมเดล

เมืองมรดกโลกที่มีชีวิต 
ที่ท�าให้นักท่องเที่ยวมาแล้วเกิดความประทับใจ

อยากกลับมาเที่ยวอีก และชุมชนมีวิถีชีวิต
ที่สอดคล้อง มีรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

มิติด้านนโยบายในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

มิติด้านการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมมรดกโลกทางวัฒนธรรม

มิติด้านบริการ

และความปลอดภัย

มิติด้านการจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอยุธยาอย่างยั่งยืน มั่งคั่ง 

พื้นที่พิเศษ

(เขตมรดกโลก)

กฎหมายพิเศษ

(เฉพาะพื้นที่เขตมรดกโลก)

ภำพ 4 แบบนวัตวิถีเชิงประวัติศาสตร์อยุธยาโมเดล 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1.1) ควรก�าหนดเขต

อทุยานประวตัศิาสตร์ พระนครศรอียธุยาเป็นเขตพืน้ท่ีพเิศษ 

เช่น เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีกฎหมาย

พิเศษ ที่ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน  

เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

(1.2) ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ  ใน

จังหวัด เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ยูเนสโก

กล่าวไว้ โดยอาศัยการบูรณาการการท�างานของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงท�าให้แก้ไขปัญหาได้ (1.3) นโยบาย

การจัดโซนน่ิง (Zoning) นโยบายการจัดโซนนิ่ง ต้องเน้น

ให้มีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทราบนโยบายนี้ 

 2. ข้อเสนอแนะเชงิการบรหิาร (2.1) ควรมกีารปรบั

กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

มากขึ้น (2.2) ควรบูรณาการ การปฏิบัติงานระหว่างหน่วย

งานที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีการบริหาร

จัดการร่วมกัน (2.3) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียว

ให้เป็นรูปธรรม ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบด�าเนินการแก้ไข 

(2.4) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Added Value Creation)  

ให้กับการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เพราะ

มรดกโลกเป็นเสมือนอัตลักษณ์ หรือเป็นแบรนด์ที่นักท่อง

เท่ียวทราบดี 

 3. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ผู ้ศึกษาเสนอว่าควรมีการศึกษาท�าวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

(3.1) พฤติกรรมการเดินทางมาท่องเท่ียวซ�้า หรือการท่อง

เที่ยวรอบสองในแหล่งมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(3.2) เพื่อหามูลเหตุจูงใจที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวกลับมา

ท่องเที่ยวที่เดิมอีก (3.3) เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานใน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ในการส่ง

เสริมการท่องเที่ยว รวมปรับปรุงรูปแบบ วิธีการท่องเท่ียว 

การสร้างอัตลักษณ์ เพื่อให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเกิด

ความประทับใจ
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย ซึ่งเป็นสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ สัดส่วนของประชากร

วัยเด็กและวัยท�างานลดลง ผู้สูงอายุควรมีศักยภาพในการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญยิ่ง กิจกรรมทางสังคมมีหลายประเภทเช่น (1) การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ  

(2) การท�างานในลักษณะจิตอาสา (3) กิจกรรมเสริมรายได้ (4) กิจกรรมนันทนาการ (5) กิจกรรมทางศาสนา (6) กิจกรรม

ด้านการศึกษา และ (7) กิจกรรมการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้สูงอายุทั้งด้าน

สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ที่จะท�าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม  

จัดสรรพ้ืนที่สาธารณะในการท�ากิจกรรมอย่างทั่วถึง เน้นความหลากหลายของกิจกรรม และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางสังคมของผู ้สูงอายุกับวัยอื่นๆ กิจกรรมทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน

ของ Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ผลตอบแทนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และ  

(4) สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีด�าเนินการวิจัยโดย

ใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมข้อมูล จากประชากรกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24-27 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 

และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลตอบแทน สภาพ

คล่องของผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจออมเงิน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคล ด้าน สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด ผลตอบแทน และสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ผลตอบแทน, สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์, การตัดสินใจ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจออมเงินของ GEN Y ในเขตกรุงเทพมหำนคร
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การออมถือ เป็นการวางแผนจัดสรรทางด้านการ

เงินอีกรูปแบบหน่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น การออมโดยการ

ถือเงินสดไว้กับตนเอง การซื้อสลากออมสิน ซื้อพันธบัตร

รัฐบาล ซื้อทองค�า ซื้อตราสารหนี้ ซื้อกองทุนรวม การท�า 

ประกันชีวิต และการฝากเงินไว ้กับธนาคารพาณิชย ์ 

(Thailand Economic Digest, 2014) ซึ่งการออมเงิน

ท�าให้ผู้ออมมีความมั่งคงทางด้านกระแสรายได้เพื่อใช้ใน

การอุปโภคบริโภค หรือการเก็บสะสมสินทรัพย์ที่มีสภาพ

คล่องสูงสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็ว โดยการ

ออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากกับสถาบันการเงิน

หรือบริษัทเงินทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย

ซึ่งเป็นส่ิงจูงใจโดยตรงต่อการออมของผู้บริโภคถ้าอัตรา

ดอกเบีย้เงนิฝากสงูข้ึน สถาบนัการเงินมคีวามมัน่คง ย่อมเป็น 

การเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคท�าให้เกิดการออมเงิน

เพิ่มมากขึ้น โดยเงินรับฝากนับเป็นแหล่งระดมเงินหลัก

ของธนาคารพาณิชย์โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 

ของสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ (สุภาพร คล้ายเกตุ, 

2550) ทั้งน้ีจากข้อมูลของส�านักนโยบายการออมและการ

Abstract

The objectives of this quantitative research study were to (1) the personal characteristics 

on money-saving decision of generation Y in Bangkok area (2) marketing mix factors on money-

saving decision of generation Y in Bangkok area (3) return on money-saving decision of generation Y  

in Bangkok area and (4) liquidity on money-saving decision of generation Y in Bangkok area. Research 

Methodology: The sample consisted of data collected from 400 generation Y in Bangkok area through 

a closed-ended questionnaire survey. Research findings were as follows: The most of respondents are 

female with 24 - 27 years of age, single, graduated with bachelor’s degree, and most of them with  

a monthly income between 10,001 - 20,000 baht. The overall mean of marketing mix factors, return, 

liquidity and money-saving decision is at high level. The results of hypothesis testing showed that 

different of personal characteristics includes status, education and salary influencing money - saving  

decision of generation Y in Bangkok area differently at the significant level of 0.05. In addition,  

the marketing mix factors, return and liquidity influencing money-saving decision of generation Y  

in Bangkok area at the significant level of 0.05

Keywords: ageing society, social activity, the elderly

ลงทุน กระทรวงการคลัง พบว่า ระดับการออมรวมของ

ประเทศ (GDS) ในไตรมาสที ่4 ของปี 2559 มมีลูค่าการออม 

รวมอยู่ท่ี 1,168,328 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 3  

ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 935,092 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยาย

ตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

ขยายตวัร้อยละ 24.9 เมือ่เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า ส�าหรบั

การออมรวมต่อ GDP ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 อยู่ที่

ร้อยละ 31.5 ต่อ GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3  

ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 26.2 ต่อ GDP (ส�านักนโยบายการออม

และการลงทุน, 2560) 

Gen Y หรือ กลุ่มคนรุ่นใหม่เกิดในช่วง ค.ศ.1981 

- 2000 (2524 – 2543) เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังในตัวเองมาก 

สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงออก 

มีความคิดสร้างสรรค์ เช่ือมั่นในตนเองสูง รับมือกับความ

เปลีย่นแปลงได้ด ี(ศภุรตัน์ ถนอมแก้ว, เกษราภรณ์ สตุตาพงค์  

และยวุด ีลีเบ็น, 2559) ถอืเปน็ผู้บรโิภคกลุม่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

โลกหรอืประมาณหนึง่ในสามของประชากรโลก เมือ่พจิารณา 

กลุ่ม Gen Y ในประเทศไทย โดยเฉพาะประชากรกลุ่ม  
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Gen Y ในกรุงเทพมหานครนั้นมีความรู้ทางการเงินตั้งแต่

อายุยังน้อย โดยรู้วิธีที่จะบริหารจัดการให้เงินงอกเงย ท�าให้

คนเจเนอเรชัน่นี ้แตกต่างกบัคนเจเนอเรชัน่ก่อนหน้า เพราะ

คนกลุ่มน้ีถือว่าใช้เงินเก่งกว่าคนเจเนอเรชั่นก่อน กล่าวคือ 

19% ของ Gen Y ใช้เงินมากกว่า 75% ของรายได้  

ในขณะที่มี Gen X เพียง 15% และ Baby Boomers 

เพียง 12% ที่ใช้เงินในสัดส่วนเดียวกัน เมื่อพิจารณาด้าน

อายุของผู้บริโภคกลุ่มน้ี พบว่า มีอัตราส่วนของ Gen Y  

ที่ลงทุนในตลาดการเงินค่อนข้างสูง ด้วยความรู้ทางการ

เงินดังกล่าว ธุรกิจบริการด้านการเงินจึงควรปรับแต่ง

ผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มนี้ตามอุปนิสัยที่มั่นใจใน

การใช้เงินและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ พร้อมกัน

น้ีสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ควรให้ความส�าคัญ

ด้านการบรกิารและ การให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เป็นพเิศษ

เพราะกลุ่ม Gen Y มีมาตรฐานสูง ช่างเลือก และชอบ

เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจด้วย (SCB Economic 

Intelligence Center, 2014) จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นผล

ท�าให้ธนาคารต่าง ๆ  มีการแข่งขันมากขึ้น อันเนื่องมาจาก

ธนาคารต่าง ๆ พยายามจะตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่ม กลุ่ม Gen Y มีความต้องการก�าไร

สูงสุดเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี

เป้าหมายจะรักษามูลค่าก�าไร ให้อยู่ในระดับเดียวกับปีที่

ผ่านมา และเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เติบโตต่อเนื่อง 

จากวิกฤติการแข่งขันของธนาคารต่าง ๆ ที่เกิดจากการ

ผสมผสานระหว่างส่วนประสมทางการตลาด สภาพคล่อง

ของผลิตภัณฑ์ และผลตอบแทนทางการเงิน เป็นปัจจัยท่ี

สามารถดงึดดูให้ลกูค้าตัดสนิใจออมเงนิได้โดย “ส่วนประสม

ทางการตลาด” ถือว่าเป็นเครื่องมือหรืออาจเรียกได้ว่าเป็น

ตัวแปรทางการตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจควบคุมได้ และใช้

วิธีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความ

ต้องการ และสร้างความพอใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อีก

นัยหน่ึงยังเป็นตัวกระตุ้น หรือสิ่งเร้าที่ท�าให้ลูกค้ากลุ่มเป้า

หมายเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซ่ึง

ใช้เครื่องมือประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) 

ราคา (Price) (3) การจัดจ�าหน่าย (Place) และ (4) การส่ง

เสริมการขาย (Promotion) เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2552) ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่ท�าการศึกษาเกี่ยว

กับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน ของ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงตัวแปรที่จะท�าให้

กลุ่ม Gen Y ในการตัดสินใจออมเงิน อันได้แก่ ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาด ผลตอบแทน และสภาพคล่องของ

ผลติภณัฑ์ ซึง่การศกึษาครัง้นีเ้พือ่เป็นแนวทางให้กบัธนาคาร

และสถาบันทางการเงิน ทราบว่าปัจจัยใดสามารถโน้มน้าว

ให้กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครการตัดสินใจออม

เงินได้มากท่ีสุด อีกท้ังยังสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย ตามท่ีองค์กรได้ตั้งไว้ ให้ประสบผลส�าเร็จ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่มีอิทธิพลในการตัดสิน

ใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

 4. เพือ่ศกึษาสภาพคล่องของผลติภณัฑ์ทีม่อีทิธพิล

ในการตดัสนิใจออมเงนิของ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยมุ ่งท�าการศึกษาประเด็น

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ซ่ึงอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) 

กล่าวถึง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการ

ตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่

กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ เช่นเดียวกับ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 80) กล่าวว่า ส่วนประสม

ทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ 

ซึง่บรษิทัใช้ร่วมกนัเพือ่สนองความพงึพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย 

ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ 

หมายถึง สิ่งท่ีบริษัทน�าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความ

สนใจ โดยการบริโภคหรือการใช้บริการนั้นสามารถท�าให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนอ

ขายนั้น สามารถเป็นได้ท้ังในรูปแบบของการมีตัวตนและ/

หรือการไม่มีตัวตนก็ได้ เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  จ�าเป็น

ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value)  

ในสายตาของลูกค้าซ่ึงเป็นผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้น  

(2) ด้านราคา (Price) ราคา หมายถึง จ�านวนเงินตราที่
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ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของ

กิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้ เพื่อให้

ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือ

บริการนั้น ๆ อย่างคุ้มค่ากับจ�านวนเงินที่จ่ายไป (3) ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place/Channel Distribution) 

หมายถึง วิธีการที่จะน�าสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ  ไปยัง 

ผู ้บริโภคเพ่ือให้ทันต่อความต้องการ ทั้งนี้ความส�าคัญ

ของท�าเลที่ตั้ง จะมีความส�าคัญมากน้อยแตกต่างกันไป

ตามลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท และ (4) ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการ

สื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความจูงใจ (Motivation) 

ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ 

(Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินค้าหรือ

บริการ โดยสิ่งนี้จะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้

เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ�า (Remind) 

ซึ่งการจะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดน้ัน จะขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย

 นอกจากนี ้อภชิาต ิพงศ์สพุฒัน์ (2550) ได้อธบิายถงึ  

ผลตอบแทนจากการออมเงินว่าเกดิจากการถอืหลกัทรพัย์ใน

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง คือเงินสดที่ได้รับจากความเป็นเจ้าของ 

(เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย) บวกด้วยการเปลี่ยนแปลง

ของราคาตลาด โดยผลตอบแทน จะประกอบไปด้วย  

(1) เงินปันผล (Dividend) คือ เงินส่วนแบ่งก�าไรจากการ

ด�าเนินงานรายปีของกิจการ พิจารณาจัดสรรโดยที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้น ที่จัดให้มีขึ้นภายหลังจากการรับรองงบดุล

และงบการเงินของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่จะประมาณเดือน

เมษายนของทุกปี กฎหมายก�าหนดให้กิจการต้องจัดให้มี

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นปีละหน่ึงครั้ง ภายในสี่เดือนนับจาก

วันสิ้นสุดปีบัญชี และไม่เกินรอบ 12 เดือน นับจากวันท่ี

ประชุมครั้งหลังสุด (2) ก�าไรส่วนเกินทุน (Capital gain) 

คือ เงินได้ที่เกิดขึ้นจากผลต่างของราคาขายหลักทรัพย์  

ที่สูงกว่าราคาทุน เช่นเดียวกับ รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553, 

น. 6) กล่าวว่า ในการออมเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต  

หากต้องการให้เงินออมนั้นงอกเงยเร็วขึ้นก็ต้องน�าเงินออม

ที่เก็บสะสมไว้ไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์สูงขึ้น และเพิ่ม

ความมั่งคั่งของบุคคลให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิด Risk and 

Return Tradeoff หรือ การแลกเปลี่ยนชดเชยระหว่าง

ความเสี่ยงและผลตอบแทน ระบุไว้ว่า บุคคลจะเลือกน�า

เงินไปประกอบธุรกรรมที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด และจะ 

หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีความเสี่ยงมากกว่า แต่ไม่ได้ให้ผล

ตอบแทนที่สูงกว่าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต�่า ซึ่งอาจกล่าวได้

ว่าบคุคลจะเสีย่งเลอืกธรุกรรมทีม่คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ เมือ่เล็ง

เห็นผลตอบแทนท่ีคาดหวังสูงเพียงพอท่ีจะสามารถชดเชย

ความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนได้ ในขณะท่ีผู้ท่ีไม่กล้าเสี่ยงก็จะเลือก

ธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงต�่าแม้จะให้ผลตอบแทนต�่าก็ตาม

 และการศึกษาเก่ียวกับ สภาพคล่อง (Liquidity  

Needs) รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553, น. 3) กล่าวว่า  

การจับจ่ายใช้สอยเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวันของทุกคน  

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร ค่าน�้า  

ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าน�า้มนัรถ หรอืค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นอืน่ ๆ   

อาทิ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารักษาพยาบาล และค่าซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  บุคคลจึงต้องมีเงินสดท่ี

สามารถน�ามาใช้ได้อย่างสะดวกและเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ หากมีเงินสดไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแล้ว 

จะน�าไปสู่ปัญหาการขาดสภาพคล่อง หรือเงินสดขาดมือ 

อันจะน�ามาซ่ึงปัญหาการก่อภาระหนี้สินได้ในท่ีสุด ดังนั้น

แล้วประชาชนจะต้องมเีงนิเอาไว้ใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัซึง่

ควรจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, 2553) (1) การจัดสรรเงินออมเพื่อมาลงทุน

ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะการขาด

สภาพคล่องเมื่อมีความจ�าเป็นในการใช้เงินอย่างคาดไม่ถึง 

เช่น เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน (2) ระยะเวลาของการ

เงิน ประชาชนจะจัดการให้สอดคล้องกับจังหวะของการจับ

จ่ายใช้สอยเงินนั้น ดังนั้นการจัดสัดส่วนควรเป็น ระยะสั้น 

ระยะปานกลาง หรอืระยะยาว ตามความต้องการของแต่ละ

บุคคล และ (3) การรับดอกผลจากการลงทุน ประชาชน

ควรมคีวามชดัเจนว่าต้องการรบัผลตอบแทนจากการลงทนุ

แบบใด เช่น ต้องการรับผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ ทุก ๆ 

ไตรมาส หรือต้องการให้เงินท่ีลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืนโดย

ไม่รับผลตอบแทนระหว่างทางเลย

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า  

ผลท่ีได้จากการศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจัยที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน ของ Gen Y มีด้วยกัน

หลากหลายดังนี้ อภิษ์ฐา เดชะกุลก�าจร (2558) พบว่า เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการเลือกซื้อสลากออมสินของลูกค้าธนาคาร

ออมสินสาขามหาดไทยโดยรวมแตกต่างกัน เช่นเดียวกัน

กับ เนษพร นาคสีเหลือง และสุภา ทองคง (2559) พบว่า 
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรสมีผล

ต่อรูปแบบการออมประเภทอื่น ๆ อายุ สถานภาพสมรส 

จ�านวนสมาชกิในครอบครวัมผีลต่อรปูแบบการออมประเภท

เงินฝาก อายุ ระดับการศึกษา รายได้และจ�านวนสมาชิก

ในครอบครัว มีผลต่อรูปแบบการออมประเภทตราสารหนี้

และอายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรสมีผลต่อ

รูปแบบการออมประเภทอสังหาริมทรัพย์ ความถ่ีในการ

ออมมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝากและตราสาร

ทุนจ�านวนเงินออมและระยะเวลาการออมมีผลต่อรูปแบบ

การออมทุกประเภท รวมทั้ง อัตราผลตอบแทนมีผลต่อรูป

แบบการออมประเภทเงนิฝากและการออมรปูแบบอืน่ ส่วน 

ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) อธิบายว่า สาเหตุส�าคัญท่ี

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจออม มีความสัมพันธ์กับปัจจัย

ส่วนบุคคลในด้านระดับชั้นยศ สถานภาพสมรส จ�านวน

คนที่อยู่ในความดูแล รายได้รวมต่อเดือน และค่าใช้จ่าย

รวมต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับการออม

เงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากที่สุด  

ในขณะที่ วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2557) พบว่า เพศ ระดับ

การศึกษาของบิดา ฐานะทางการเงินของครอบครัวและ

เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองไม่มีผลในการท�านายพฤติกรรม

การออมของนักศึกษา

 นอกจากนี้ อภิชา แสนเมือง, ภณิตา สุนทรไชย 

และนิศารัตน์ โชติเชย (2559) ยังพบว่า กลยุทธ์ทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด ้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย  

ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์และผลกระ

ทบเชงิบวกกบักระบวนการตดัสนิใจออมเงนิฝากสงเคราะห์

ชีวิต ธกส มอบรัก 1/1 โดยรวม (DMT) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 00.05 เช่นเดียวกับ ปิยพร อ�ามสุทธ์ิ และ

ชุติมาวดี ทองจีน (2558) พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน และปัจจัยด้านความ

น่าเช่ือถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมโดยรวม

มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลตอบแทน 

ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 รวม

ท้ัง อนงค์นุช เทียนทอง และกัญญารัตน์ วงษ์ชมภู (2554)  

พบว่า ปัจจัยที่ที่เป็นตัวก�าหนดการออมและการลงทุนผู้

ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุดกับปัจจัยความ

มั่นคงของสถาบันการเงิน และปัจจัยผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ส่วน วิไลพร ทัดเทียม (2558) อธิบายว่า ปัจจัยที่มี

ระดบัความส�าคญัมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจซือ้สลากออมสิน

พิเศษ คือภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน
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ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 (วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ และคณะ, 2557)

ส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ 

2. ราคา 

3. การจัดจ�าหน่าย  

4. การส่งเสริมการตลาด 

(ศิริวรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

ผลตอบแทน

(อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, 2550)

กำรตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหำนคร

(ฉัตยำพร เสมอใจ, 2550)

สภำพคล่องของผลิตภัณฑ์

(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)

กรอบแนวควำมคิด

         ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)              ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 สมมติฐานที่ 3 ผลตอบแทน ได้แก่ เงินปันผลหรือ

ดอกเบี้ยรับ ก�าไรส่วนเกินทุน มีอิทธิพลในการตัดสินใจออม

เงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

 สมมติฐานท่ี 4 สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

การจดัสรรเงนิออมเพือ่มาลงทนุในสดัส่วนทีเ่หมาะสม ระยะ

เวลาของการเงิน การรับดอกผลจากการลงทุน มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตงำนวิจัย
 การก�าหนดขอบเขตของการวิจัยนี้จะอธิบายใน

ประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น กลุ่ม Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จากข้องมูลของระบสถิติทาง 

การทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง  

20 - 36 ปี มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,314,586 คน (กรมการ

ปกครอง, 2560) โดยท�าการขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย

อาศัยสูตรในการค�านวณ ของ Taro Yamane ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% โดยยอมให้มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 

5% (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 400 คน

 2. ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ใช้ในงานวิจัย

 การก�าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก�าหนด

ตัวแปร 2 ลักษณะ ดังนี้

 XX2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด ผลตอบแทน และสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์

 XX2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

การตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือน สิงหาคม 

ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น กลุ ่ม Gen Y เกิดระหว่าง  

ปี พ.ศ. 2524 - 2540 ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งจาก

ข้องมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า 

ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 20 - 36 ปี 

มีจ�านวนทั้งส้ิน 1,314,586 คน (กรมการปกครอง, 2560) 

โดยท�าการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยสูตรในการ

ค�านวณ ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยยอมให้มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5% (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ได้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อยไม่

ต�่ากว่า 400 คน

 2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ท�าการสุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Sampling) โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้

 ขัน้ตอนที ่1 ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรงุเทพมหานคร

เป็น 50 เขตการปกครอง ให้เหลือเพียง 5 การปกครอง 

ได้แก่ เขตจตุจักร เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตบางรัก 

และเขตห้วยขวาง 

 ข้ันตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Sampling) โดยก�าหนดขนาดตัวอย่างจากเขต

ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 โดยใช้เกณฑ์

ประชากรทั้งหมดที่จะท�าการสุ่มตัวอย่าง คือ 400 คน ซึ่งจะ 

ได้สัดส่วนของจ�านวนตัวอย่างแต่ละเขต ดังนี้ เขตจตุจักร  

147 คน เขตปทุมวนั 46 คน เขตพระโขนง 89 คน เขตบางรกั  

35 คน และเขตห้วยขวาง 83 คน 

 ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม

กับกลุ่ม Gen Y ท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 36 ปี ในเขตต่าง ๆ 

ท่ีสุ่มได้จากข้ันตอนท่ี 1

 3. เครื่องมือในการวิจัย

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยแบบสอบถามท�าการปรับปรุงจาก เอกสาร ต�ารา และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจออมเงิน ได้แก่ วิไลพร 

ทัดเทียม (2558); ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558); อภิชา  

แสนเมือง, ภณิตา สุนทรไชย และนิศารัตน์ โชติเชย (2559); 

อภิษ์ฐา เดชะกุลก�าจร (2558); เนษพร นาคสีเหลือง และ

สภุา ทองคง (2559); วรเวศม์ สวุรรณระดา และ สมประวณิ  

มนัประเสรฐ์ิ (2552); ปิยพร อ�ามสทุธิ ์และชตุมิาวด ีทองจนี 

(2558) เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ซ่ึงแบบสอบถามประกอบไปด้วย 

 ส่วนที ่1 ข้อมลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิด ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามจ�านวน 5 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดได้แก่ 

ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจ�าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด 

โดยเป็นค�าถามปลายปิด ประกอบด้วยค�าตอบย่อยที่แบ่ง
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เป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลตอบแทน ได้แก่ เงินปันผล

หรือดอกเบี้ยรับ ก�าไรส่วนเกินทุน โดยเป็นค�าถามปลาย

ปิด ประกอบด้วยค�าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้

มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale)

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

การจัดสรรเงินออมเพื่อมาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ระยะเวลาของการเงิน การรับดอกผลจากการลงทุน โดย

เป็นค�าถามปลายปิด ประกอบด้วยค�าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 

5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค�าถามปลายปิด ประกอบ

ด้วยค�าตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัด 

ประมาณค่า (Rating Scale)

 นอกจากนี้แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ได้

ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้การ

วิเคราะห์ Factor Analysis โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) และ Bartlett’s test of Sphericity  

เพื่อทดสอบสมมติฐานความเหมาะสมของข้อมูลใน 30 ข้อ 

ค�าถาม พบว่าค่า KMO เท่ากับ 0.946 ซึ่งมีค่ามากกว่า 

0.80 และมีค่าสถิติของ Bartlett’s test of Sphericity 

เท่ากับ 0.000 แสดงว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยได้ดี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551, น. 262) 

ผลการวิเคราะห์ Factor Analysis พบว่ามีค่า Rotated 

Component Matrix ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลตอบแทน และสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ ของ Gen Y  

ในเขตกรงุเทพมหานคร ทีส่ามารถแบ่งได้ 6 ปัจจยั ประกอบ

ด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลตอบแทน และ

ด้านสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิด

และแบบสอบถามท่ีท�าการศึกษา นอกจากนี้ผลการวัดค่า

ความเชือ่มัน่พบว่า ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามเมือ่น�า

ไปใช้กับกลุ่มทดลอง จ�านวน 30 ชุด มีค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.840 และค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามเมื่อน�าไปใช้กับกลุ่มทดลอง จ�านวน 400 ชุด 

มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.952

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ซ่ึงเป็นออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics Analysis) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลในส่วนข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics Analysis) เพื่อทดสอบความมีอิทธิพลหรือการ

ส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอสิระ กบัตวัแปรตาม โดยใช้การ

วิเคราะห์ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way 

ANOVA) และใช้การวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้น (Multiple 

Regression) ซึ่งการทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ จะท�าการ

ทดสอบท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ผลกำรวิจัย
 1. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการ

ตลาด ผลตอบแทน สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ และการ

ตัดสินใจออมเงิน ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตำรำง 1 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลตอบแทน สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจออมเงิน 

ของ Gen Y 

SD กำรแปลผล

1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 4.00 0.751 0.751

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา 3.74 0.918 0.918

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.10 0.774 0.774

4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 3.68 0.828 0.828

5. ผลตอบแทน 3.74 0.878 0.878

6. สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ 3.85 0.805 0.805

7. การตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 3.77 1.153 1.153

 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็น

ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลตอบแทน สภาพคล่อง

ของผลิตภณัฑ์ และการตดัสนิใจออมเงนิ ของ Gen Y พบว่า  

ทุกปัจจัยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากทุกปัจจัย  

โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกบั ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มากที่สุด รองลงมา 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และ

สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบ สมมติฐาน 

1 โดยใช้การวิเคราะห์ T-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (One-Way ANOVA) ได้ผลดังนี้

ตำรำง 2 

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตำรำง 3 

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

N Mean Std. Deviation t df p-value

ชาย 88 3.57 1.192 -1.864 398 0.063

หญิง 312 3.83 1.138

กำรตัดสินใจ แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F p-value

อายุ ระหว่างกลุ่ม 3.695 4 0.924 0.719 0.579

ภายในกลุ่ม 507.545 395 1.285

รวม 511.240 399

 จากตารางที ่3 ผลการศกึษา พบว่า ความแตกต่าง 

ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุไม่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

ออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตำรำง 4 

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการแต่งงานที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร

ตำรำง 5 

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบคุคลด้านระดับการศึกษาท่ีมอีทิธพิลในการตดัสนิใจออมเงนิของ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร

กำรตัดสินใจ แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F p-value

สถานภาพการ
แต่งงาน

ระหว่างกลุ่ม 3.093 4 0.773 1.669 0.156

ภายในกลุ่ม 183.004 395 0.463

รวม 186.098 399

กำรตัดสินใจ แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F p-value

ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3.157 4 0.789 2.582 0.037*

ภายในกลุ่ม 120.741 395 0.306

รวม 123.898 399

 จากตารางที ่4 ผลการศกึษา พบว่า ความแตกต่าง

ของปัจจยัส่วนบคุคลด้านสถานภาพการแต่งงานไม่มอีทิธพิล

*significant at the 0.05 level

*significant at the 0.05 level

ในการตดัสนิใจออมเงนิของ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05

ตำรำง 6

ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen 

Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่

ระดับการศึกษา ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท

3.42 3.86 3.74 4.50

ต�่ากว่าปริญญาตรี 3.42 -

ปริญญาตรี 3.86 0.435* -

ปริญญาตโท 3.74 0.317 0.119 -

สูงกว่าปริญญาโท 4.50 1.077 0.642 0.761 -

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความแตกต่างของผู้ปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่มีอิทธิพลในการตัดสิน

ใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพ

รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

มีจ�านวน 1 คู่ คือ กลุ่มต�่ากว่าปริญญาตรี มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมมากกว่ากลุ่มปริญญาตรี
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ตำรำง 7

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(One-Way ANOVA)

กำรตัดสินใจ แหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F p-value

รายได้ ระหว่างกลุ่ม 16.054 4 4.014 3.304 0.011*

ภายในกลุ่ม 479.843 395 1.215

รวม 495.898 399

*significant at the 0.05 level

 จากตารางที่ 7 ผลการศึกษา พบว่า ความแตก

ต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีอิทธิพลในการตัดสิน

ใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 จงึได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  

ด้วยวิธี Post Hoc แบบ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 7

ตำรำง 8

ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่

รายได้ ต�่ากว่า/
เท่ากับ 
10,000 
บาท

10,001-
20,000 
บาท

20,001-
30,000 
บาท

30,001-
40,000 
บาท

40,001-
50,000 
บาท

50,001 
บาท  
ข้ึนไป

3.36 3.75 4.00 4.10 3.62 4.00

ต�่ากว่า/เท่ากับ 10,000 3.36 -

10,001-20,000 บาท 3.75 0.382* -

20,001-30,000 บาท 4.00 0.635* 0.253 -

30,001-40,000 บาท 4.10 0.739* 0.356 0.103 -

40,001-50,000 บาท 3.62 0.260 0.122 0.375 0.478 -

50,001 บาท ขึ้นไป 4.00 0.635 0.253 0.000 0.103 0.375 -

*significant at the 0.05 level

 จากตารางที่ 8 พบว่า ความแตกต่างของปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านรายได้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน

ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ�านวน 3 คู่  

คอื กลุม่ต�า่กว่า/เท่ากบั 10,000 บาท มอีทิธพิลในการตดัสนิ

ใจออมเงนิของ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม

มากกว่ากลุ่ม 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท  

และ 30,001-40,000 บาท 

 การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การทดสอบ สมมตฐิานที ่2  

โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ได้ผลดังนี้
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ตำรำง 9

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ B Std.Err Beta t p-value

Constant 0.617 0.254 2.432 0.015

ผลิตภัณฑ์ 0.314 0.084 0.205 3.750 0.000*

ราคา 0.411 0.063 0.329 6.519 0.000*

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.214 0.080 0.145 2.665 0.008*

การส่งเสริมการตลาด 0.195 0.064 0.141 3.058 0.002*

Note: R2 = 0.686, AR2 = 0.471, F= 87.779, * Significant at the 0.05 level

 ผลการทดสอบ สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลในการตัดสินใจออม

เงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (p-value 

= 0.000) ด้านราคา (p-value = 0.000) ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย (p-value = 0.008) และด้านการส่งเสริมการ

ตลาด (p-value = 0.002) มีอิทธิพลในการตัดสินใจออม

เงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาน�้าหนักของผลกระทบของ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที ่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจออม

เงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา 

(Beta = 0.329) มีอิทธิพลในทางบวกต่อการตัดสินใจออม

เงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลง

มาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.205) ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย (Beta = 0.145) และการส่งเสริมการตลาด 

(Beta = 0.141) ตามล�าดับ เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

การก�าหนด (R Square = 0.686) พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน

ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 68.6 ส่วนที่

เหลืออีกร้อยละ 31.4 เป็นผลจากตัวแปรอื่นท่ีไม่ได้น�ามา

พิจารณา

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ สมมติฐานท่ี 3 

ผลตอบแทน ได้แก่ เงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับ ก�าไรส่วน

เกินทุน มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y  

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ผลดังนี้  

ได้ผลดังนี้

ตำรำง 10

ผลตอบแทนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ B Std.Err Beta t p-value

Constant 0.417 0.137 3.051 0.002

ผลตอบแทน 1.109 0.035 0.844 31.454 0.000*

Note: R2 = 0.713, AR2 = 0.712, F= 989.349,* Significant at the 0.05 level
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 ผลการทดสอบ สมมติฐานที่ 3 ผลตอบแทน ได้แก่ 

เงนิปันผลหรือดอกเบีย้รบั ก�าไรส่วนเกนิทนุ มอีทิธพิลในการ

ตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดง

ให้เห็นว่า ผลตอบแทน (P-value = 0.000) มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลตอบแทน (Beta 

= 0.844) มีอิทธิพลในทางบวกต่อการตัดสินใจออมเงิน

ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์การก�าหนด (R Square = 0.712) พบว่า  

ผลตอบแทนมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 71.2 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 

28.8 เป็นผลจากตัวแปรอื่นท่ีไม่ได้น�ามาพิจารณา

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ สมมติฐานท่ี 4 

สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การจัดสรรเงินออมเพื่อ

มาลงทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ระยะเวลาของการเงิน การ

รับดอกผลจากการลงทุน มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน

ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์

ความถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis)  

ได้ผลดังนี้

ตำรำง 11

สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ B Std.Err Beta t p-value

Constant 0.089 0.211 0.424 0.671

สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ 0.954 0.053 0.666 17.833 0.000*

Note: R2 = 0.444, AR2 = 0.443, F= 318.004,* Significant at the 0.05 level

 ผลการทดสอบ สมมติฐานที่ 4 สภาพคล่องของ

ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ การจดัสรรเงนิออมเพือ่มาลงทนุในสดัส่วน

ที่เหมาะสม ระยะเวลาของการเงิน การรับดอกผลจากการ

ลงทุน มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร แสดงให้เหน็ว่า สภาพคล่องของผลติภณัฑ์ 

(P-value = 0.000) มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 โดยสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.666)  

มีอิทธิพลในทางบวกต่อการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การ

ก�าหนด (R Square = 0.444) พบว่า สภาพคล่องของ

ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 44.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อย

ละ 55.6 เป็นผลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น�ามาพิจารณา

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
 เมือ่พจิารณาความแตกต่างของผูปั้จจยัส่วนบคุคล

ด้านระดบัการศกึษาทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจออมเงนิของ 

Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่ากลุม่ต�า่กว่าปรญิญาตรี  

มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมมากกว่ากลุม่ปรญิญาตร ีและ

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่มีอิทธิพล

ในการตดัสนิใจออมเงนิของ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มรายได้ต�่ากว่า/เท่ากับ 10,000 บาท มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท ทั้งนี้

เป็นเพราะปัจจัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งพื้นฐานของพฤติกรรม

ต่าง ๆ ของมนุษย์รวมท้ังพฤติกรรมทางการเงินตั้งแต่เริ่ม

ต้นมีรายได้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนควรปฏิบัติให้เป็น

ส่วนหนึ่ง ของการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้การด�ารง

ชีวิตท่ีมีแบบแผนและมองเห็นความส�าคัญของอนาคต  

โดยรู ้จักการบริหารรายได้และรายจ่าย ถ้าบริหารไม่ดี  

มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ก็จะมีหนี้สิน แต่ถ้าบริหารได้ดีท�าให้

รายจ่ายต�่ากว่ารายได้ จะมีส่วนท่ีเหลือน�าไปเป็นเงินออม 

จากนั้นก็วางแผนบริหารเงินออมโดยน�าไปลงทุนในรูปแบบ

ต่าง ๆ  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการ

ศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลใน

การตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกับการศึกษาของอภิษ์ฐา เดชะกุลก�าจร (2558) 
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พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพล

ต่อการเลือกซื้อสลากออมสินของลูกค้าธนาคารออมสิน

สาขามหาดไทยโดยรวมแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับ  

เนษพร นาคสีเหลือง และสุภา ทองคง (2559) พบว่า ระดับ

การศกึษา และรายได้มผีลต่อรปูแบบการออมประเภทอืน่ ๆ   

อีกทั้งระดับการศึกษา รายได้ และจ�านวนสมาชิกใน

ครอบครัว มีผลต่อรูปแบบการออมประเภทตราสารหนี้ 

ในขณะที่ระดับการศึกษา และรายได้มีผลต่อรูปแบบการ

ออมประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสรมิ 

การตลาด มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ผู ้บริโภค

กลุ่ม Gen Y จะพิจารณาตัดสินใจออมเงินนั้น ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่จะให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องเป็น

ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ 

สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน โดยที่สถาบัน

การเงินและที่ปรึกษาทางการเงินควรจะมีความน่าเชื่อถือ 

รวมทั้งอัตราผลตอบแทนที่ได้มีความคุ้มค่า นอกจากนี้แล้ว

อัตราค่าธรรมเนียมในการท�าธุรกรรมมีความเหมาะสม เช่น 

การเปิดบัญชี หรือบริการพิเศษอื่น ๆ รวมทั้ง ราคาขาย

ต่อหน่วย และภาษีเงินได้ส�าหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ควร

จะความเหมาะสม ขณะที่ที่ต้ังของสถาบันการเงินควรมี

หลากหลายสาขาให้เลือก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ รวมทั้งควรจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ให้บริการอย่างสม�่าเสมอ และสามารถท�าธุรกรรมผ่านทาง

ออนไลน์ได้ อย่างไรก็ดีสถาบันการเงินควรจะต้องมีการจัด

รายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค 

หรือมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และ

การจัด Road Show เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

และที่ส�าคัญผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นควรที่จะสามารถ

ใช้เป็นของขวัญให้กับผู้อื่นในโอกาสพิเศษได้ สอดคล้อง

กับการศึกษาของ อภิชา แสนเมือง ภณิตา สุนทรไชย  

และนิศารัตน์ โชติเชย (2559) พบว่า กลยุทธ์ทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 

ด ้านผลิตภัณฑ์ ด ้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย  

ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

และด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบ

เชงิบวกกบักระบวนการตัดสนิใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ 

ธกส มอบรัก 1/1 โดยรวม (DMT) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ เช่นเดียวกับ ปิยพร อ�ามสุทธิ์ และชุติมาวดี ทองจีน 

(2558) พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต

 ผลตอบแทนมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน

ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เป็นเพราะกลุ่ม

ผู้บริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ต่างก็คาดหวังผล

ตอบแทนท่ีจะได้จากการออมเงินนั้นซ่ึงควรจะได้รับผล

ตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเงินฝาก รูปเงินปันผลเงิน ฝาก

สหกรณ์ หรือในรูปแบบของประกันชีวิต รวมท้ังการได้รับ

สิทธิประโยชน์จากการออมในด้านอื่น ๆ  เช่น การลดหย่อน

ภาษี การคุ้มครองชีวิต หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากการ

ออมเงิน เช่น ของขวัญวันเกิด ส่วนลดรับ Gife Voucher  

จึงจะท�าให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น ๆ  เป็นที่น่าสนใจและ 

ท�าให้ดึงดูงใจต่อการตัดสินใจออมเงินในรูปแบบนั้นๆ  

ซ่ึง รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553, น. 6) กล่าวว่า ในการออม

เงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต หากต้องการให้เงินออมนั้น

งอกเงยเร็วข้ึนก็ต้องน�าเงินออมท่ีเก็บสะสมไว้ไปลงทุนให้

เกิดผลประโยชน์สูงขึ้น และเพิ่มความมั่งคั่งของบุคคลให้

มากยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวคิด Risk and Return Tradeoff หรือ 

การแลกเปลี่ยนชดเชยระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน 

ระบุไว้ว่า บุคคลจะเลือกน�าเงินไปประกอบธุรกรรมท่ีสร้าง

ผลตอบแทนสูงสุด และจะหลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีความเส่ียง

มากกว่า แต่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าธุรกรรมท่ีมีความ

เสี่ยงต�่า ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าบุคคลจะเสี่ยงเลือกธุรกรรมที่มี

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เมื่อเล็งเห็นผลตอบแทนที่คาดหวังสูง

เพียงพอที่จะสามารถชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้ ในขณะ

ที่ผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงก็จะเลือกธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต�่าแม้จะ

ให้ผลตอบแทนต�่าก็ตาม ผลตอบแทนทางการเงินจึงเป็น

หนึ่งในตัวแปรส�าคัญท่ีท�าให้บุคคลกล้าท่ีจะเสี่ยงและตัดสิน

ใจที่จะเลือกลงทุน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา

ของ อนงค์นุช เทียนทอง และกัญญารัตน์ วงษ์ชมภู (2554)  

พบว่า ปัจจัยที่ที่เป็นตัวก�าหนดการออมและการลงทุนผู้

ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุดกับปัจจัยความ

มั่นคงของสถาบันการเงิน และปัจจัยผลตอบแทนจากการ

ลงทุน เช่นเดียวกับ ปิยพร อ�ามสุทธิ์ และชุติมาวดี ทองจีน 

(2558) พบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทน มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
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 สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลในการตัดสิน

ใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เป็น 

กลุม่ผูบ้รโิภค Gen Y นัน้ต่างมคีวามคาดหวงัว่าการออมเงนิ

น้ันควรอยูภ่ายใต้พืน้ฐานของการจดัสรรรายได้เพือ่มาลงทนุ

ในส่วนของการออมเงนิในสดัส่วนทีเ่หมาะสม ไม่เบยีดเบยีน

การใช้ชีวิตประจ�าวันมากจนเกินไป โดยที่เงินออมนั้นควรที่

จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกและรวดเร็วในกรณี

เร่งด่วน หรอืกรณีฉกุเฉนิ ซึง่ระยะเวลาในการไถ่ถอนเงนิออม

คืนเป็นเงินสดหรือผลตอบแทนที่จะได้รับควรจะมีความถี่ที่

เหมาะสมหรือสามารถที่จะไถ่ถอนก่อนเวลาที่ก�าหนดได้ 

โดยทีอ่ตัราผลตอบแทนของดอกเบีย้งควรมคีวามผนัแปรใน

อัตราส่วนที่เหมาะสม กับสภาพเศษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553, น. 3) กล่าวว่า  

การจบัจ่ายใช้สอยเกดิขึน้ในชวีติประจ�าวนัของทกุคน บคุคล

จึงต้องมีเงินสดที่สามารถน�ามาใช้ได้อย่างสะดวกและเพียง

พอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากมีเงินสดไม่เพียงพอต่อค่าใช้

จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วจะน�าไปสู ่ปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

หรือเงินสดขาดมือ อันจะน�ามาซึ่งปัญหาการก่อภาระหนี้

สินได้ในที่สุด แต่เน่ืองจากเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพ

คล่องสูงสุดในการใช้จ่าย แต่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้หากถือครองไว้ในมือเฉย ๆ ดังนั้น บุคคลจึงเลือก

บริหารเงินออมด้วยวิธีการน�าไปลงทุนและเมื่อปรารถนา

ให้สถานภาพทางการเงินมีสภาพคล่อง จึงเลือกลงทุนใน

สินทรัพย์ ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายที่สุด โดยยึด

หลักการที่ว่าต้องมีเงินสดเพียงพอต่อการใช้จ่าย ท่ีจ�าเป็น 

และเมื่อต้องการใช้ จะต้องไม่มีปัญหาขาดแคลนเงินสด

ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มากจนเกินไป จนเสียโอกาสใน

การน�าเงินสดไปสร้างผลประโยชน์ตอบแทน โดยอาจน�า

ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น เงินฝากธนาคาร 

และกองทุนตลาดเงินซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นที่เมื่อ

ต้องการเงินสดก็สามารถขายได้ทันที ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้

สอดคล้องกับการศึกษาของ ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) 

อธิบายว่า สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจออมมี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส�าคัญกับการออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใน

การใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. ด้านปัจจยัส่วนบคุคล ควรมกีารจดัท�าผลติภณัฑ์

ทางการเงินที่มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับรายได้ 

หรือความต้องการของลูกค้าเป็นกลุ่ม ๆ เช่น ลูกค้ากลุ่ม 

GEN Y ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกัน

ออกไป แต่โดยพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนท่ีรักอิสระ 

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง นิยมเทคโนโลยี ส่วนใหญ่จะใช้

จ่ายง่ายและหมดไปกับสินค้าและบริการท่ีมีสไตล์ เน้นเร่ือง 

เงินออมทีหลัง ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่นิยมวางแผนการเงิน จึงควร

มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ช่วยให้การใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ�าวันยังด�าเนินต่อไปได้ตามปกติ แต่ขณะเดียวกัน

การใช้จ่ายนั้นยังสามารถช่วยในการส่งเสริมการออมเงิน

หรือการลงทุนทางการเงินได้ และต้องมีการให้ความรู้และ

ช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของการออมเงินเพื่ออนาคต อันจะ

ท�าให้คนกลุม่นีส้นใจและตดัสนิใจลงทุนในการออมเงนิต่อไป

 2. ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากการ

ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง GEN Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลติภณัฑ์ท่ีชัดเจน สถาบันการเงนิและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

มีความน่าเช่ือถือ รวมท้ังอัตราผลตอบแทนท่ีได้มีความคุ้ม

ค่า โดยต้องมีอัตราค่าธรรมเนียมในการท�าธุรกรรมมีความ

เหมาะสม ราคาขายต่อหน่วยมีความเหมาะสม ซ่ึงที่ตั้งของ

สถาบนัการเงนิสะดวกต่อการเดนิทาง มคีวามสะดวกรวดเรว็

ในการให้บริการ รวมท้ังมีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่

น่าสนใจ และสามารถใช้เป็นของขวัญให้กับผู้อื่นในโอกาส

พิเศษได้ ดังนั้นแล้วสถาบันการเงิน หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

จงึควรให้ความส�าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดเหล่านี้  

ท้ังการจัดท�าผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีข้อมูลท่ีชัดเจน  

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ให้ความสะดวกในการ

ด�าเนนิการทางธรุกรรมต่าง ๆ  พยายามจดัสรรค่าธรรมเนยีม

ต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสมท่ีสุด รวมท้ังควรมีการจัดท�าโปร

โมช่ันส่งเสริมการขายต่าง ๆ  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจเลือกลงทุนกับสถาบันการเงินต่อไป

 3. ด้านผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่าง GEN Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่า

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินควรที่จะได้รับผลตอบแทนในรูป

ของดอกเบี้ยเงินฝาก หรือในรูปเงินปันผลเงินฝากสหกรณ์ 

ประกันชีวิต นอกจากนี้แล้วควรที่จะครอบคลุมความ
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คุ้มครองชีวิตของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทั้งควรท่ี

จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการออม เช่น การลดหย่อนภาษี 

ประกนัชวีติ หรอืส่งมอบต่อให้บคุคลอืน่ ในรปูแบบของสทิธิ

พิเศษต่าง ๆ จากการออมเงิน เช่น ของขวญัวนัเกดิ ส่วนลดรบั 

หรือ Gife Voucher ได้ ดังนัน้แล้วสถาบนัการเงนิ หรอืธรุกจิ

ที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดท�าผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการ

เงินให้มีความครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคที่ตัดสิน

ใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มากที่สุด เพื่อดึงดูดใจให้ 

ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น ๆ ต่อไป

 4. ด้านสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ จากการศึกษา

พบว่า กลุม่ตวัอย่าง GEN Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความ

คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น ๆ ควรที่จะสามารถ

เปลีย่นเป็นเงินสดได้สะดวกและรวดเรว็ ซึง่ผลตอบแทนควร

จะมีความถี่ในการสร้างกระแสเงินสด และมีระยะเวลาใน

การไถ่ถอนเงินออมคืนเป็นเงินสดในเวลาที่เหมาะสม หรือ 

สามารถไถ่ถอนก่อนเวลาทีก่�าหนดได้ภายใต้การผนัแปรของ

อัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสม สถาบันการเงิน หรือ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความส�าคัญในส่วนนี้เป็นอย่างยิ่ง 

เพราะสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู ้

บรโิภคทกุท่าน ผูบ้ริโภคต่างมคีวามคาดหวงัว่าหากน�าเงนิสด

มาลงทุนทางการเงินแล้วต้องไม่ท�าให้การใช้ชีวิตประจ�าวัน

เปลี่ยนแปลงไปมาก สถาบันการเงินจึงต้องใช้ความส�าคัญ

ของปัจจัยด้านสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์มาเป็นจุดเด่น

ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สามารถไถ่ถอนได้ตลอด

เวลา โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม หรือการจูงใจใน

ด้านความถี่ของผลตอบแทนที่จะได้รับ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. การศึกษาในครั้งจะมีข้อจ�ากัดในด้านกรณี

ตัวอย ่างที่ ใช ้ที่ เป ็นผู ้บริโภคในกลุ ่ม GEN Y ในเขต

กรุงเทพมหานครเพียงเท่าน้ัน ผลของการศึกษาอาจมีข้อ

จ�ากัดในการน�าไปเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับกลุ่มผู้บริโภค 

GEN Y ทั้งประเทศ แต่จากการที่ผลการศึกษาแสดงให้เห็น

อย่างชดัเจนถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยผลตอบแทน และปัจจัย

สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจการออมเงินของ 

GEN Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถที่

จะมาประยุกต์ใช้กับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ   

ที่ต ้องการพัฒนาเพื่อดึงดูดให้เกิดแก่ลูกค้าของตนได้  

ส�าหรับการศึกษาในคราวต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้

ท�าการศกึษาในลกัษณะเดยีวกนันีก้บักลุม่ลกูค้าในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ   

เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได ้จากการศึกษาในครั้งนี้จะท�า  

ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการตัดสินใจการออม

เงินของ GEN Y ท่ีกว้างขวางข้ึนต่อไป

 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ 

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ในการศึกษา

ครั้งต่อจึงควรท�าการศึกษาในเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยอาจ

จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หรือการ

สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อทราบข้อมูลในทัศนะที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจการออม

เงินของ GEN Y ต่อไป

ข้อจ�ำกัดในกำรศึกษำ

 การศึกษาครั้ งนี้มีข ้อจ�ากัดในเรื่องของเพศ 

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป ็นเพศหญิงทั้งนี้ เป ็น 

เพราะ ประชากรทีม่อีายรุะหว่าง 20 – 36 ปี ในเขตกรงุเทพ- 

มหานครส ่วนใหญ ่ เป ็น เพศหญิงมากกว ่ า เพศชาย 

สอดคล้องกับข้อมูลประชากรของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ทีร่ะบวุ่าประชากรทีม่อีายรุะหว่าง 20 – 36 ปี ในเขตกรงุเทพ- 

มหานครมีจ�านวน 1,37,940 คน โดยเป็นประชากร 

เพศหญงิจ�านวน 680,504 คน คดิเป็นร้อยละ 50.86 และเพศ

ชายจ�านวน 657,436 คน คิดเป็นร้อยละ 49.14 (ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ, 2561) ดังนั้น จากผลการศึกษาความแตก

ต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จึงไม่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไม่สามารถวัดผลได้ว่ากลุ่มเพศหญิง  

จะมีอิทธิพลการตัดสินใจออมเงินมากกว่ากลุ่มเพศชาย
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความพอเพียงของค่าตอบแทน และสวัสดิการ  

และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (2) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน (3) ปัจจัยที่มีความส�าคัญกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบ เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.97 และผ่านการ

หาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.95 ประชากร คือ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ�านวน 60 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลสนามด�าเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 สามารถเก็บรวบรวม

แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้ จ�านวน 60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของประชากรท้ังหมด โดยวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ค่าสหสัมพันธ์ น�าเสนอข้อมูลรูปแบบของตาราง ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาท่ีส�าคัญ คือ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิวัฒน์ยังไม่พึงพอใจในด้านความพอเพียงของค่าตอบแทนและสวัสดิการ (2) แนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ คือ ควรมี

หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยพิจารณาตามความสามารถและหน้าท่ีของแต่ละบุคคล  

(3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาในด้านความพอเพียงของค่าตอบแทนและสวัสดิการประสบผลส�าเร็จ ประกอบด้วย 

ปัจจัยภายใน ได้แก่ สายการบังคับบัญชามีความยุติธรรม ความซ่ือสัตย์และ สายบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานแบ่งงาน

ตามความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจัยภายนอก ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับการ

ยอมรับและได้รับการสนับสนุนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรในการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
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วิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคนี้ผู้บริหารจะ

ต้องบริหารงาน และ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้ประสบ

ความส�าเร็จ และ บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารต้องค�านึงถึง

ปัจจัยการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นส�าคัญ ซึ่งนับ

ว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่ เป็นปัจจัยเบื้องต้นต่อการบริหาร

งานในองค์กรเนื่องจากองค์กรจะประสบความส�าเร็จ

และด�ารงอยู ่ได้ด้วยการท�างานของบุคลากรในองค์กร  

ความผูกพัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ความรับ

ผิดชอบ และความเต็มใจในการท�างานนั้น จะท�าให้ผลของ

งานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการด�าเนินงาน

ในองค์กร หากบุคคลในองค์กรขาดความรู้ ความ เข้าใจ  

มีความสามารถหรือความช�านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ

งาน และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรือการท�างานย่อมเป็น

Abstract

The purposes of study were to (1) progress in the job. Policy and Management Control Command 

 Sufficiency of compensation and welfare and relationships of Panyapiwat technological college  

(2) developmental guidelines (3) factors that are important to the performance of teachers of  

Panyapiwat technological college The research methodology is Quantitative research by using questionnaire  

as a data gathering technique. The data were analyzed by testing Validity (0.97) and Reliability (0.95). 

The population and samples in this study included 60 teachers in Panyapiwat Technological College. 

The data was collected from August to December, 2017. The 60 data (100%) were analyzed by using 

descriptive statistics through Frequencies, Mean, percentage, standard deviation and Paired t-test  

that it consists. The research result showed that ((1) the important problem is teachers in Panyapiwat  

Technological College are not satisfied with the adequacy of compensation and welfare  

(2) the development of Sufficiency of Benefits and Compensation is Clear rules and fair measurement 

standards in employee’s competencies and duties (3) factors related to succeed in the development 

of benefit and components consist Internal Factor included a principal should always be honest, 

fair and generous. The right man on the right job is necessary for the successful functioning of each 

department by assigning from knowledge, skills, and specialization major Panyapiwat Technological 

College has a plan to develop employees’ skills and knowledge. External Factor included Teachers 

and Education Personnel in Panyapiwat Technological College willingly accepted to follow the policy 

and plan.

Keywords: development, optimization, teacher, Panyapiwat Technological College

อุปสรรคต่อความส�าเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยในการ

ท�างานและการพัฒนาบุคลากร (ธัญธรณ์ สมัยธรรม, 2557) 

“บุคลากร” ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการน�าพา

องค์กรไปสู ่ความส�าเร็จและเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว ้  

การบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีความจ�าเป็นต้องท�าภารกิจ

หลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน

จะต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน 

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจัดเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

อย่างหนึง่ในการบรหิารงานเพราะบคุลากรเป็นผูจ้ดัหาและ

ใช้ทรพัยากรบรหิารอืน่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเงนิ วสัดอุปุกรณ์ และ

การจดัการซึง่ถ้าองค์กรเริม่ต้นด้วยการมบีคุลากรทีด่ ีมคีวาม

สามารถ ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 
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การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการด�าเนินการท่ีเก่ียวกับ

บุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

พร้อมทั้ง ด�าเนินการธ�ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากร

บุคคลขององค์กร มีคุณภาพชีวิตในการท�างานโดยมีภารกิจ

หลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก�าหนดงาน

หรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัด

เลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา 

ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพ้นจากงาน

ของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับท่ี

จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

บรรลุไปสู่เป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึง

พอใจของพนักงานมีผลต่อความส�าเร็จของงานและองค์กร 

เมื่อพนักงานมีความสุขในการท�างานก็ส่งผลบวกต่อการ

ปฏิบัติงานและผลงานก็มีคุณภาพดังนั้นหากผู้น�าระดับสูง

ขององค์กรให้ความส�าคัญกับการสร้างความผาสุกและ

ความพึงพอใจในการท�างานก็มักจะได้ผลลัพธ์และผลการ

ด�าเนนิการทีน่่าพอใจ นอกเหนอืจากการพฒันาบคุลากรเพือ่

องค์กรแล้วการพัฒนาตนเองของบุคลากรยังส่งผลต่อความ

ส�าเร็จหรือเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย การพัฒนา

ตนเองนั้นถือเป็นการแข่งขันกับตัวเองเพ่ือเป็นบันไดไปสู่

ความก้าวหน้าในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อม

ในการที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่น ในโลกของการท�างาน

ที่มีการแข่งขันสูงเวทีการท�างานจะเปิดโอกาสให้กับคนที่

มีประสิทธิภาพในการท�างานเสมอและเช่นเดียวกับพจน์  

พจนพาณชิย์กลุ (2559) “คนทีม่ปีระสทิธภิาพในการท�างาน

สูงจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ  มักจะ 

พร้อมอยู่เสมอสาหรับการแข่งขัน” วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 1 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 

(มหาชน) โดยซื้อกิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิค

นนท์ และตั้งในนามบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด เมื่อวันท่ี 5 

ตลุาคม 2547 และได้เปลีย่นชือ่จากโรงเรยีนกรงุเทพเทคนคิ

นนท์เป็น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เมื่อวันท่ี 5 

พฤศจิกายน 2547 ต่อมาวันที่ 11 มกราคม 2551 ได้มี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  

ให้โรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการ

บริหาร และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ได้ขอเปลี่ยนแปลง

รายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ช่ือประเภท

ระดบัการศกึษาเปลีย่นชือ่จากโรงเรยีนปัญญาภวิฒัน์เทคโน 

ธุรกิจ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยฯ  

ได้ด�าเนนิการเปิดรบันกัเรยีนนกัศกึษาใหม่ตัง้แต่ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบทวิภาคีซ่ึงเป็นการเรียนการสอนโดยความร่วม

มือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเรียนทฤษฎี

ควบคู่กับ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอด

เวลาของหลักสูตร มีจ�านวนครู 60 คน 

ปัญหาและอปุสรรคของวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญา

ภิวัฒน์เกิดจากสภาพการณ์ปัจจุบัน การศึกษาด้านสาย

อาชีพมีบทบาทมากในปัจจุบัน ท�าให้หลายสถานศึกษาหัน

มาพฒันาและแข่งขนักนัมากยิง่ขึน้ ท�าให้วทิยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ประสบกับปัญหาท�าให้มีการลาออกอย่างต่อ

เนื่องจึงเป็นสาเหตุท�าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ขาดก�าลังการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต้อง

ใช้ครูท่ีขาดทักษะความรู้ ความสามารถและความช�านาญ  

ในรายวิชาที่ขาดท�าให้เกิดความไม่คล่องตัวเกิดการสอน

แทนกัน และผู้เรียนไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมและต่อ

เนื่อง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยรวมของวิทยาลัย คือ ผู้เรียนได้

รับความรู้ไม่เต็มที่ อัตราก�าลังคนไม่เพียงพอ ครูมีภาระการ

สอนมากกว่าท่ีก�าหนดและท�าให้ท�างานไม่มีประสิทธิภาพ  

 ดงันัน้การเรยีนการสอนท่ีไม่มผีูส้อนหรอืแม้กระทัง่

การให้ค�าปรกึษาดแูลผูเ้รยีนล้วนเป็น สิง่ทีค่รตู้องรบัผิดชอบ

โดยตรงซึ่งจ�านวนนักเรียนแต่ละปีการศึกษาเพิ่มจ�านวน

มากข้ึนแต่ถ้าขาดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานแล้วไม่ว่าจะ

เป็นขาดโอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน รายได้และ

สวัสดิการในหน่วยงานไม่เพียงพอ ไม่มีโอกาสพัฒนาความ

รู้ท่ีตนต้องน�ามาใช้ ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังปฏิบัติงานไม่

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนล้วนก่อให้เกิด

ผลเสียหายต่อวิทยาลัย ท�าให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ในการท�างานของครู เช่น การมาท�างานสาย ขาดความ

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ไม่ตั้งใจท�างาน ขาดงาน ลาพัก  

โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างาน

ของครูไม่เป็นท่ีประจักษ์ส่งผลเสียหายต่อผู้เรียนและสถาน

ศึกษาได้มูลเหตุจูงใจจากความเป็นมาและความส�าคัญ

ของปัญหาในข้างต้นประกอบกับผู้วิจัยเป็นบุคลากรคน
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หนึ่งในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจ

สอบการท�างานและให้บริการต่อครูที่ใช้บริการเป็นประจ�า

และได้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการ ตลอดจน

ปัจจัยอันส่งผล การท�างานของครูให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อ

ประสบผลส�าเร็จสูงสุด จึงได้สนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส�าคัญ  

ในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  

โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งาน เพื่อน�าผลของการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปยังส่งผลดีต่อ

วิทยาลัย ผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ด้านความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการ

ควบคุมบังคับบัญชา ด้านความพอเพียงของค่าตอบแทน 

และสวสัดกิาร และด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงาน 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 3. เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่คีวามส�าคัญกบัประสทิธภิาพ

การปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การศึกษาพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ ผู้ศึกษาได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษา และจัดท�ากรอบแนวคิดท่ี

ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 

 1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน

 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) (2538 อ้างถึงใน ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) กล่าวว่า 

ประสิทธิภาพการท�างานโดยทั่วไปจะ หมายถึง การท�างาน

ที่ประหยัดได้ผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพคุ้มค่ากับการใช้

ทรัพยากรด้านการเงิน คน อุปกรณ์และเวลา 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ให้ความหมายของค�า

ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถ สร้างผลงานหรือ

ผลส�าเร็จออกมาโดยผลงานที่ได้คุณค่ามากกว่าทรัพยากรท่ี 

ใช้ไป กล่าวคือ สามารถผลิตได้เพิ่มสูงกว่าเดิมโดยที่ต้นทุน

ไม่เพิม่ หรอืไม่เช่นนัน้กอ็าจเป็นว่าสามารถผลติของทกุอย่าง

ได้มากเหมือนเดิม แต่มีการใช้ต้นทุนน้อยกว่าเดิม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณ- 

ฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพ 

หมายถึง ความสามารถที่ท�าให้เกิดผลในการงาน และค�าว่า 

การปฏิบัติ หมายถึง การด�าเนินไปตามระเบียบ แบบแผน 

การกระท�า เพื่อให้เกิดความช�านาญ ปฏิบัติปรนนิบัติ รับใช้ 

จากความหมายของประสิทธิภาพในการท�างาน ท่ีกล่าวมา

พอสรุปได้ว่า งานท่ีบุคคลหนึ่ง ๆ ได้รับมอบหมาย โดยที่

บุคคลนั้น ๆ  ต้องมีความสามารถและทุ่มเทรวมถึงมีทักษะ

ในงานดังกล่าว และทั้งหมดกระท�าภายใต้ข้อก�าหนดต่าง ๆ   

ที่องค์กรนั้น ๆ วางไว้ก็จะส่งผลให้งานดังกล่าวที่ได ้

รับมอบหมายแล้วเสร็จก ่อเกิดประสิทธิภาพของงาน

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีวางไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดทฤษฎี 12 หลักการท�างานให้มีประสิทธิภาพของ  

Harrington Emerson ในหนังสือ “The Twelve Prin-

ciples of Efficiency” 

 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 

 ป ัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลตอพฤติกรรม  

การท�างาน เช่น Davis (1977) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลและ

เป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลตอพฤติกรรม การท�างานมีดังนี้ 

คือ (1) อายุ พบว่าพนักงานที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการ

ท�างานดีกว่าพนักงานท่ีมีอายุน้อย (2) ต�าแหน่ง บุคคลที่

มีต�าแหน่งตั้งแต่ระดับ Supervisor ข้ึนไปจะมีพฤติกรรม

การท�างานสูงกว่า ซ่ึงผลการวิจัยในเรื่องนี้ สอดคลองกัน

ในประเทศต่อไปนี้ ได้แก่ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน 

อิตาลี สวีเดน และนอร์เวย์ (3) สภาพการท�างานในองค์การ 

บุคคลในองค์การจะเปรียบเทียบวิถีชีวิตของพวกเขาว่า 

สอดคล้องกับสภาพขององค์การหรือไม่ (4) การได้รับผล

ป้อนกลับ เพราะมันหมายถึงการบ่งบอกว่าพวกเขาท�างาน

ได้ดี หรือไม่เพียงใด พงศ์ หรดาล (2540, น. 39) กล่าวว่า 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพ ได้แก่ทัศนคติ 

และความพึงพอใจในการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน 

ขวัญ ผู ้น�า มนุษย์สัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร และความ

ผูกพันต่อองค์การ 

 3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 

 แคนซ์แดเนียลและคาน โรเบิร์ต แอล (Katz 
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Daniel; & Kahn, Robert L,1972; อ้างถึงใน พิศาล 

สระบัว, 2550, น. 20) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษาองค์กรใน

ระบบเปิด (Open System) ได้ท�าการศึกษาในเรื่องของ

ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่ส�าคัญของ

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์กรนั้นถ้าจะวัดจาก 10 

ปัจจัยน�าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้นั้นจะท�าให้การ

วัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในการ

บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ปัจจัยต่าง ๆ คือการฝึก

อบรมประสบการณ์ ความรู้สึก ผูกพัน ยังมีความส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพขององค์กรด้วย 

 สมยศ นาวีการ 2525 (อ้างถึงใน พิศาล สระบัว, 

2550, น. 20) ได้กล่าวถึงแนวคิด ซึ่งเสนอ ปัจจัย 7 ประการ 

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรคือ 

(1) กลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์เกี่ยวกับการก�าหนดภารกิจ 

การพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็ง ภายในองค์กรโอกาสและ

อุปสรรคภายนอก (2) โครงสร้าง (Structures) โครงสร้าง

ขององค์กรที่เหมาะสม จะช่วยในการปฏิบัติงาน (3) ระบบ 

(System) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร (4) แบบ (Styles) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุ 

7 เป้าหมายขององค์กร (5) บุคลากร (Staff) ผู้ร่วมองค์กร 

6) ความสามารถ (Skill) 7) ค่านิยม (Shared Value)  

ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร 

 4. แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการพฒันา

องค์กรของ Herzberg

 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor theory) เฮอร์เบิร์ก  

(Herzberg) และคณะ ได้เสนอทฤษฎี 2 ปัจจัยซึ่งกล่าวถึง

มนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการ 2 ด้าน คือ ความต้องการ

ท�างานด้านสุขอนามัย (Hygiene needs) หรือปัจจัย

ภายนอก (Extrinsic factors) และความต้องการด้านการ

จูงใจ(Motivator needs) หรือ ปัจจัยภายใน (Intrinsic 

factors) ตามทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ก หากความต้องการทาง

ด้านสุขอนามัย (Hygiene factors) ได้รับการตอบสนอง

อย่างไม่เต็มท่ี มนุษย์จะเกิดความไม่พึงพอใจแต่ถึงแม้ว่า

จะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มท่ีมนุษย์ก็ยังพึงพอใจไม่

ถึงขีดสุดอยู่ดี กลับจะรู้สึกเฉย ๆ ให้มากก็ดีไม่ให้เลยก็เกิด

เรือ่ง ฉะนัน้การตอบสนองความต้องการด้านสขุอนามยัของ

มนุษย์จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในความต้องการด้านการจูงใจ  

(Motivator factors) ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่

มนุษย์จะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงาน ด้วยความรักใน

หน้าท่ีอุทิศตนเองอย่างหนัก รวมท้ังเสียสละทุ่มเททั้งแรง

กายและแรงใจให้กับองค์การอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่

หากไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะรู้สึกเฉย ๆ ไม่ยินด ี

ยินร้ายอาจท�างานเพียงพอให้งานเสร็จไปวันหนึ่ง ๆ  เท่านั้น 

ไม่สนใจท่ีจะอุทิศตนเองแต่อย่างใด ทฤษฎี 2 ปัจจัย  

(Two-factor theory) มีรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ 

จ�าแนกออกได้ ดังต่อไปนี้ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึง

พอใจในการท�างาน (Satisfiers) เรียกอีกอย่างว่า ปัจจัย

จูงใจ (Motivator factors) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic 

factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ การ

ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน (Achievement), 

การได้รับการยอมรับ(Recognition), ลักษณะของงาน 

(Work-itself), ความรับผิดชอบ (Responsibility),  

ความก้าวหน้า (Advancement), และการมีโอกาสเจริญ

เติบโต (Possibility of growth) 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfies) 

เรียกอีกอย่างว่าปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) หรือ

ปัจจัยภายนอก (Extrinsic factors) ประกอบด้วยองค์

ประกอบท่ีส�าคัญอยู่ 8 องค์ประกอบ คือ นโยบายและ

การบริหารงานขององค์การ (Company policy and 

administration), การควบคุมบังคับบัญชา (Technical 

supervision), เง่ือนไขการท�างาน (Working conditions), 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations), 

เงินเดือน (Salary), สถานภาพ (Status), ความมั่นคงใน

การท�างาน (Job security), ปัจจัยต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัว 

(Factors in personal life)
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อปัญหำเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำนของครูวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำ

ภิวัฒน์ 

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ต�าแหน่ง

5. เงินเดือน

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�ำคญักับประสทิธภิำพพฒันำกำร

ปฏิบัติงำนของครูวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำ

ภิวัฒน์

1. ปัจจัยภายใน 

2. ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

พฒันำกำรปฏบิตังิำนของครวูทิยำลยัเทคโนโลยี

ปัญญำภิวัฒน์ตำมกรอบแนวคิดของกำรพัฒนำ

องค์กำรทฤษฎีของ Herzberg

กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครู

วิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำภิวัฒน์

ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อแนวทำงพัฒนำกำร

ปฏิบัติงำนของครูวิทยำลัยเทคโนโลยีปัญญำ

ภิวัฒน์ 

1. ด้านนโยบายและการบริหาร

2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

3. ด้านการควบคุมบังคับบัญชา

4. ด้านความพอเพียงของค่าตอบแทน

    และ สวัสดิการ

5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในองค์กร
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตามความคิดเห็นของครู

อยู่ในระดับต�่า

 2. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจัยด้านการควบคุม

บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความพอเพียงของค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วม

งาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ใช้การวิจัยแบบเชิงปริมาณเป็นหลัก ในขั้นตอน

การศึกษาการท�าวิจัย ผู้ศึกษาท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวม

ข้อมูลไว้ คอื ศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัพฒันาแนวทาง

ปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยจัดร่าง

แบบสอบถามการวิจัยจากกรอบแนวคิดและนิยามปฏิบัติ

การของตัวแปร และได้พัฒนาแบบสอบถามให้เหมาะสม

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษา น�าแบบสอบถามที่ได้ให้

อาจารย์ทีป่รกึษา เป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบความครอบคลมุ

ด้านเนื้อหา และการเรียบเรียงข้อความ

 3. ขั้นการจัดกระท�าข้อมูล

 003.1 รวบรวมแบบสอบถามให้ครบตามจ�านวน

กลุ ่มตัวอย่าง จากน้ันท�าการตรวจสอบแบบสอบถาม

ที่ท� าการเก็บรวบรวมมาทั้ งหมดจากกลุ ่มตัวอย ่ าง  

หากแบบสอบถามไหนทีไ่ม่สมบรูณ์ท�าการแยกแบบสอบถาม

นั้นออก

 003.2 การประมวลผลข้อมูล น�าข้อมูลที่สมบูรณ์

บันทึกลงคอมพิวเตอร์ เพื่อท�าการประมวลผลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 4. ขัน้เสนอผลการศึกษา เสนอผลการศึกษาค้นคว้า

ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ มีตารางประกอบ 

 5. ขั้นรายงานผลการด�าเนินงาน การเสนอผลการ

ศึกษา และการจัดท�าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูวิทยาลัย

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ�านวน 60 คน เป็นการศึกษา

ประชากรท้ังหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 ลักษณะของเครื่องมือ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกที่

มีโครงสร้างและแบบสอบถาม ซ่ึงมีข้ันตอนต่อไปนี้

 1. ลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส�าหรับการ

วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีความส�าคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครู โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ

ค�าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีความส�าคัญกับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของคร ูมลีกัษณะแบบสอบถาม

ประเภทมาตรประเมินค่า 3 ตัวเลือก 

 ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีความส�าคัญนอกเหนือการ

ควบคุม มีลักษณะลักษณะแบบสอบถามเหมือนตอนที่ 2 

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพื่อวัดระดับประสิทธิภาพ

ในการปฏบิตังิาน มลีกัษณะแบบสอบถามเหมอืนตอนที ่2-3 

 2. การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

 002.1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนา

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 002 .2 .  จัดท� าร ่ า งแบบสอบถามการ วิจั ย

จากกรอบแนวคิดและนิยามปฏิบัติการของตัวแปร  

และได้พัฒนาแบบสอบถามให้เหมาะสมสอดคล้องกับงาน

วิจัยท่ีศึกษา

 002.3. น�าแบบสอบถามที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

เป็นผู ้พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมด้านเนื้อหา  

และการเรียบเรียงข้อความ 

 002.4. ปรับปรุงแบบสอบถามฉบับร่างตามค�า

แนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้เสนอแนะไว้

 002.5. น�าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของ 

เครื่องมือวิจัย
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 3. น�าเครื่องมือที่แก ้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผู ้

เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร ้าง  

(Construct Validity) ความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content 

Validity) ความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (Mckeen & Smith. 

2003, p. 51) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 

of item objective congruence : IOC) ของความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาคัด

เลือกเฉพาะข้อรายการ (item) ที่มีค่า IOC = 0.5 ข้ึนไป  

ซ่ึงหมายถงึรายการนัน้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายและเนือ้หา

ที่จะวัด (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554) โดยก�าหนดความ

คิดเห็นผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

+1 = เมื่อแน่ใจข้อค�าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีจะวัด

0    = เมือ่ไม่แน่ใจข้อค�าถามนัน้สอดคล้องกบัเนือ้หาทีจ่ะวดั

-1 = เมื่อแน่ใจข้อค�าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีจะวัด

 เมื่อน�าคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิก�าหนดให้ในแต่ละ

ข้อค�าถามมาท�าการหาค่าเฉลี่ยแต่ละข้อ ปรากฏว่าทุก

ค�าถามได้คะแนนเกิน 0.5 จึงถือว่ามีความเหมาะสมท่ีจะ

น�าไปใช้ในการสัมภาษณ์ได้

 4. ผู ้ศึกษาได้น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว 

จ�านวน 30 ชุด ไปทดลองให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้

เคียงกับกลุ ่มประชากร เพื่อกรอกแบบสอบถามในการ

หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา  

(Coefficient Alpha) ซึง่หากค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา มากกว่า 

0.70 จากการทดสอบได้ค่า Alpha เท่ากับ 0.97 มากกว่า 

0.70 ถือได้ว่าแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่มีค่าความเช่ือ

มั่นตามมาตรฐาน จึงน�าไปใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลในงาน

วิจัยครั้งนี ้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ

ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการ

ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ ดังนี้

 0001.1 หนังสือพิมพ์วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ

 0001.2 ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 0001.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 0001.4 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามไปด�าเนินการ

สอบถามกับกลุ่มเป้าหมายในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิวัฒน์ โดยเก็บตัวอย่างตามความสะดวก จ�านวน 60 

ฉบับ 

 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จาก

การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 60 คน 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดังนี้

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics Analysis) ดังนี้ 

 0001.1 ใช้ค่าสถิติพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะ

ของข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแสดงข้อมูล

ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามและเสนอเป็นตารางมีค�า

บรรยายประกอบ

 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง โดยก�าหนดตาม

เกณฑ์ ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ใช้วิธีของ Best 

(1997:174) การแบ่งระดับช่วงคะแนน คือ คะแนนสูงสุด-

คะแนนต�่าสุด/ระดับจ�านวนช้ัน (อันตรภาคช้ัน) ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต�่าสุด = 3 – 1 = 0.67 

 จ�านวนช้ัน  3 

ได้ก�าหนดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

 3 ทัศนคติของนักเรียนอยู่ระดับมาก ช่วงคะแนน 

2.34 - 3.00 คะแนน 

 2 ทัศนคติของนักเรียนอยู่ระดับปานกลาง ช่วง

คะแนน 1.68 - 2.33 คะแนน

 1 ทัศนคติของนักเรียนอยู่ระดับน้อย ช่วงคะแนน 

1.00 - 1.67 คะแนน

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้

ทดสอบสมมติฐาน

 0XX2.1 ค่าสมัประสทิธิแ์บบเพยีรสนั (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) เพือ่อธบิาย

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร

ผลกำรวิจัย
 1 .  การวิ เคราะห ์ ข ้ อมู ลทั่ ว ไปของผู ้ ตอบ

แบบสอบถามจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต�าแหน่ง และเงินเดือน ผลการศึกษาพบว่า ครูส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.33 รองลงมาคือ เพศชาย  
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คดิเป็นร้อยละ 31.67 มอีายใุนช่วง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

50.00 รองลงมามีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.67  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 

55.00 รองลงมาระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 45.00 ต�าแหน่งในการปฏิบัติงานเป็นครู คิดเป็น

ร้อยละ 85.00 รองลงมาคือ หัวหน้าสาขาวิชา คิดเป็นร้อย

ละ 10.00 ได้เงินเดือนต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-25,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาเงินเดือนต่อเดือนอยู่

ที่ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมี

ความส�าคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 002.1 ด้านนโยบายและการบรหิาร พบว่า โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.63 เมือ่พจิารณาราย

ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หน่วยงานมีการก�าหนด

แผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68  

 002.2 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่า  

โดยรวมอยู ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48  

เมือ่พจิารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคือ หน่วยงาน 

ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.67 

 002.3 ด้านการควบคุมบงัคับบญัชา พบว่า โดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บังคับบัญชาให้

อิสระในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 

 002.4 ด้านความพอเพียงของค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 2.25 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่า

เฉลี่ยสูงสุดคือ สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้มีความเป็นธรรม 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.45

 002.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในองค์กร 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เพื่อน

ร่วมงาน ร่วมกันให้ค�าปรึกษา หารือ และร่วมกันแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 

 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่

มีความส�าคัญนอกเหนือการควบคุม พบว่า ปัจจัยภายใน

ที่มีความส�าคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน

ระดบัมาก คอื สิง่อ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน เช่น  

มีสถานท่ีท�างานและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการท�างานโดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 รองลงมาคือ สายการบังคับบัญชา

มีความยุติธรรม ความซ่ือสัตย์และมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีความ

ส�าคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในระดับมาก  

คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับการยอมรับ

และได้รับการสนับสนุนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากครู

และบุคลากรในการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐในการด�าเนินงานภายใต้กรอบของแผนงาน

และโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 4.

 4. สรปุผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

และภักดีต่อองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 รองลงมา

คือ ท่านมีการติดตามงานที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา และเมื่อมี

บุคคลอื่นกล่าวหาองค์กรของท่านในทางไม่ดี โดยไม่ทราบ

ข้อเท็จจริง ท่านจะช้ีแจงให้ทราบด้วยเหตุผลท่ีชัดเจนถูก

ต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 

 5. สรุปการวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อการทดสอบ

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง และเงินเดือน) ท่ีมีความส�าคัญ

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล  

ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านต�าแหน่ง 

ท่ีมีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไม่มีความส�าคัญกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  

ส ่วนด ้านเงินเดือนนั้นปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0)  

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคล ด้านเงินเดือน ที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยว

กับการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  

มคีวามส�าคญักับประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของครวูทิยาลัย

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01  

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแนวทางพัฒนา (ได้แก่  
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ด้านนโยบายและการบริหาร, ด้านความก้าวหน้าในหน้าที ่

การงาน,ด้านการควบคุมบังคับบัญชา, ด้านความพอเพียง

ของค่าตอบแทนและ สวัสดิการ, ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

เพื่อนในองค์กร) การปฏิบัติงานของครูที่มีความส�าคัญกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ ผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางพัฒนา การปฏิบัติงาน

ของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์กับประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานของครู พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทาง

พัฒนาการปฏิบัติงานของครูทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย

และการบริหาร , ด้านความพอเพียงของค่าตอบแทนและ 

สวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในองค์กร 

ไม่มีความส�าคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติิ 

0.05 ส่วนด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้าน

การควบคุมบังคับบัญชา มีระดับความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันในระดับต�่า (r =.294 , .290) กับประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานของครูที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมตฐิานที ่3 ปัจจัยทีม่คีวามส�าคัญนอกเหนอืการ

ควบคุมที่มีความส�าคัญกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผลการทดสอบ พบว่า 

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีความส�าคัญนอกเหนือ

การควบคมุกบัประสทิธภิาพปฏบิติังานของคร ูมคีวามส�าคญั

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01

กำรอภิปรำยผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีป ัญญาภิวัฒน ์ สามารถ

สรุปประเด็นส�าคัญมาอภิปรายได้ ดังน้ี เม่ือพิจารณา

รายข ้อในแต ่ละด ้าน พบว ่า ด ้านนโยบายและการ

บริหารงาน โดยรวมมีค ่ าแปลผลอยู ่ ในระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิ วัฒน ์ มีความเห็นว ่านโยบายและการบริหารเป ็น

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง  

ทั้งอาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยมีการก�าหนดแผนการปฏิบัติ

งาน และมีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ช่วยให ้

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ วิทยาลัยฯ 

ให้การสนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรที่มีการปฏิบัติงาน

ดีและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ 

เก่ียวกับแผนงานและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าที่

และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน ท�าให้บุคลากร

ต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของธนกฤต วัฒนากูล (2551) ได้ศึกษาวิจัย 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานบริษัทสายไฟฟ้า 

บางกอกเคเบ้ิล จ�ากัด จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา

พบว่า นโยบายการบริหาร เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสายไฟฟ้าเคเบ้ิล จ�ากัด 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

โดยรวมมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่า ครวูทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ มคีวามเหน็ว่าความ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏบัิตงิานของตนเอง ท้ังนีอ้าจเพราะวทิยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์มีการส่งเสริมให้บุคลากร ศึกษาต่อ อบรม 

สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ มีโอกาสได้รับ การพิจารณา

ความดีความชอบตามความสามารถในการปฏิบัติงาน  

งานที่ปฏิบัติอยู่ส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

ที่สูงขึ้น และการปฏิบัติงานในหน้าที่ช่วยให้มีเกียรติและ

มีชื่อเสียง สอดคล้องกับงานวิจัยของอัครพล พรหมอุตม์ 

(2550, น. 61) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากรอู ่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู ่ทหารเรือ 

ด้านโอกาสและความก้าวหน้า พบว่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดับความคิดเห็นที่ดีด้านการควบคุมบังคับบัญชา  

โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ อภิปราย

ได้ว่าบุคลากรวิทยาลัยฯมีความเห็นว่าการควบคุมบังคับ

บัญชา เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

ของตนเอง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรมีความศรัทธา

ต่อผู้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้บังคับบัญชาได้เอาใจใส่ต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างท่ัวถึง ยอมรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้อิสระในการปฏิบัติ

งานและมีการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในหน่วย

งาน บุคลากรมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ  

เฟรดเดอรคิ เฮอร์สเบอร์ก (Frederick Herzberg) (อ้างถึงใน 

สมยศ นาวีการ. 2551, น. 378) กล่าวถึงการควบคุมบังคับ

บัญชาว่าเป็นความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาใน

การบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านความพอเพียงของค่า

ตอบแทน และสวัสดิการ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
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ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรวิทยาลัยฯ มี

ความเหน็ว่า ค่าตอบแทนและสวสัดกิารเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของตนเอง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ในการพจิารณาเพิม่ค่าตอบแทน เงนิเดอืน เป็นไปตามความ

รู้ความสามารถ เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

ต่าง ๆ  ที่วิทยาลัยฯ ได้จัดให้แก่บุคลากรมีการพิจารณาตาม

ความเหมาะสมและเป็นธรรม บุคลากรพึงพอใจอยู่บ้าง 

โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลางกับหน้าที่ความรับ

ผิดชอบ และท�าให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้ รวมถึงความพึงพอใจ

ที่มีการจัดและปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้อย่างเหมาะ

สมอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทียน เอี่ยมอ่อน 

(2553, น. 63) ได้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก พบว่าด้านสิทธิ

ประโยชน์ที่บุคลากรได้รับจากหน่วยงาน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

โดยรวมมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก อภปิรายได้ว่า บุคลากร

วิทยาลัยฯ มีความเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิติังานของตนทัง้นี้

อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์

และสามัคคีกันอย่างดี ให้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน

การท�างานซึ่งกันและกัน บุคลากรในหน่วยงาน ให้ความ

เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อนร่วมงานร่วมกัน

ให้ค�าปรึกษาหารือ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ

งาน และผู้บังคับบัญชาเคารพสิทธิส่วนบุคคลไม่ก้าวก่าย

งานในหน้าที่ ส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 

เย็นตะวัน ศรีวิเศษ (2554, น. 63) แรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ประสทิธภิาพการปฏบิติังานของบคุลากรวทิยาลยั

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า  

โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายการที่มี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

และภกัดต่ีอองค์กร มกีารตดิตามงานทีป่ฏบิตัอิยูต่ลอดเวลา 

เมื่อมีบุคคลอื่นกล่าวหาองค์กรของท่านในทางไม่ดีโดยไม่

ทราบข้อเท็จจริงจะช้ีแจงให้ทราบด้วยเหตุผลท่ีชัดเจนถูก

ต้อง เมื่องานที่ท่านปฏิบัติเกิดผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขอยู่

เสมอเต็มใจให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานนอกเหนือ

งานประจ�า และมีความกระตือรือร้นการท�างานด้วยบริการ

ท่ียิ้มแย้มเสมอ 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศกึษา ผูศ้กึษาจงึมข้ีอเสนอแนะแนวทาง

เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท�างานมากข้ึน ดังนี้

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้

 1. ปัจจยัท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของ

บุคลากร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ

มากทีส่ดุ คอื ด้านนโยบายและการบรหิาร ดงันัน้ หน่วยงาน 

หรือองค์การต้องรักษาและพัฒนาระบบโครงสร้างการ

บริหารงานที่ชัดเจน ช่วยให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ได้อย่างเป็นระบบอยู่เสมอ ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรท�างาน

ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน

 2.ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของ

บคุลากร ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุและมค่ีาแปลผล อยูใ่นระดบั

ต�า่สดุ คอื ด้านความพอเพยีงของค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรยังเห็นว่าการพิจารณาเพิ่มค่า

ตอบแทน เงินเดือน ยังไม่เป็นไปตามความรู้, ความสามารถ 

และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับหน้าที่ที่

รับผิดชอบ ดังนั้น การประเมินผลงานควรมีความยุติธรรม

มากยิ่งข้ึนให้เห็นถึงความยุติธรรม ความกระจ่างแจ้งแจ่ม

ชัดในการพิจารณา 
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในบริการของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ท่ีให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 

และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ท่ีให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้

ที่เคยใช้บริการและยังคงใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานครเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างละ 250 คน รวม 500 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจและ

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า มี 2 ปัจจัยท่ีมีความแตกต่างกัน คือ (1) ปัจจัย

ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ (Safety) ที่ผู้ใช้บริการมองว่า การให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครดีกว่ารถไฟฟ้าบีที

เอส ที่ค่า Beta = 0.276 และ (2) ปัจจัยด้านความสะดวกในการให้บริการ (Convenience) ท่ีผู้ใช้บริการมองว่า การให้

บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสดีกว่ารถไฟฟ้ามหานคร ท่ีค่า Beta = 0.219 และเมื่อท�าการวิเคราะห์แบ่งแยกตามเพศและ

อายุพบว่า ผู้ใช้บริการมองต่างกันในหลายปัจจัย โดยท่ีการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครดีกว่า กล่าวโดยสรุป การให้

บริการของรถไฟฟ้ามหานครมีหลายปัจจัยที่ดีกว่าการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ, ความพึงพอใจ, รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร

กำรเปรียบเทียบกำรให้บริกำรของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

และบริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
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บทน�ำ

“กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทย 

แหล่งรวมความเจริญก้าวหน้าของประเทศในทุก ๆ ด้าน

และเป็นเมืองที่มีปัญหาด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง  

สืบเน่ืองจากปริมาณรถยนต์ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

สวนทางกับสภาวะทางเศรษฐกจิจึงก่อให้เกดิปัญหาด้านการ

จราจรที่ติดขัดเพิ่มมากขึ้นและส่งผลท�าให้กลายเป็นเมืองท่ี

ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่รถติดในอันดับแรก ๆ ของโลก 

จากการส�ารวจของหลายหน่วยงานในต่างประเทศ INRIX 

บริษทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้านเทคโนโลยบีนท้องถนนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายงาน Global Traffic 

Scorecard Report 2017 พบว่า ประเทศไทยมีรถติด

มากเป็นอันดับที่ 1 จากการส�ารวจใน 38 ประเทศ ท้ังนี้

ในการส�ารวจของ INRIX จะไม่ได้น�าประเทศที่มีประชากร

มากที่สุดในโลก อาทิ ประเทศจีนและอินเดียเข้ามารวมใน

การส�ารวจ เน่ืองจากมปีระชากรจ�านวนมากภายในประเทศ

จึงส่งผลท�าให้ตามเมืองใหญ่ ๆ มีปัญหาการจราจรท่ีหนา

แน่นและติดขัดอยู่เสมอ และเมื่อแบ่งแยกส�ารวจตามเมือง

Abstract

The purposes of this research were to study the differences in the influences of the quality of 

services on customer satisfaction with the quality of public transportation services between Bangkok 

Mass Transit System Public Company Limited, which is “BTS”, and Bangkok Expressway and Metro 

Public Company Limited, which is “MRT” .The sample size used in the study were 250 respondents 

per company or 500 respondents in total, who have used and who are currently using both BTS 

and MRT services. The respondents answered questionnaires. Survey data were analyzed using an  

Exploratory Factor Analysis and Binary Logistic Regression Analysis. The results revealed the overall 

customer satisfaction factors between BTS and MRT were different in two key factors (1) for safety 

factors, the results showed that the customers were more satisfied with the quality of the safety 

services of the MRT than the BTS at 0.276 Beta (2) on the other hand, the convenience factor service 

of the BTS was better than the MRT services at 0.219 Beta. When analyzing in terms of gender and 

age, the result showed that the customers were satisfied with many different factors, with the MRT 

service being better. In summary, the MRT service had an overall better satisfaction rating than the 

BTS service.

Keywords: public transport service quality, satisfaction, BTS, MRT

ได้พบว่า กรุงเทพมหานครถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 11 จาก

การส�ารวจใน 1,360 เมือง และเป็นเมืองท่ีรถติดมากที่สุด

ในเอเชีย โดยผู้ใช้ยวดยานพาหนะต้องเสียเวลาประมาณ  

64 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้เมืองที่มีรถติดมากที่สุดในโลกคือ  

เมืองลอสแองเจลิสประมาณ 102 ช่ัวโมง ต่อปีในขณะที่

เมืองลาสเวกัสถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 100 ซ่ึงเป็นเมืองที่รถ

ติดน้อยท่ีสุดของผลส�ารวจใน 100 อันดับแรกท่ี INRIX ได้

ท�าการส�ารวจ โดยผู้ใช้ยวดยานพาหนะเสียเวลาประมาณ 

24 ช่ัวโมงต่อปี (INRIX, 2018)

จากสภาพป ัญหาการจราจรที่ ติ ดขั ดของ

กรงุเทพมหานครซึง่เป็นปัญหาหลกัมาอย่างยาวนาน รฐับาล

จึงพยายามหาแนวทางแก้ไขและได้เลือกน�าระบบขนส่ง

มวลชนรูปแบบรางมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทระบบ

ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass 

Transit Master Plan) โดยให้บริษัทเอกชนคือ บริษัท

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินงาน 

ก่อสร้างในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (Bangkok 
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Mass Transit System Project: BTS) ซึ่งเป็นโครงการ

รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยและเปิดให้บริการครั้ง

แรกวันที่ 5 ธันวาคม 2542 (บริษัท ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน), 2554) ภายหลังจากการเปิดให้

บริการพบว่า ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรท่ีติดขัด

ได้ รัฐบาลจึงหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมและก่อก�าเนิดเป็น

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ขึ้นซึ่งเป็นโครงการ

รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ในครั้งน้ีเป็นความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐคือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) และภาคเอกชนคือ บริษัท ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการใน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ในเส้นทางสถานีรถไฟหัวล�าโพง

ถึงสถานีบางซ่ือ (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน), 2559) 

ภายหลังจากการเปิดให้บริการของทั้งสองบริการ

พบว่า สามารถช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้

แก่ผู ้ใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลท�าให้มีจ�านวนผู้ใช้

บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันยัง

คงพบปัญหาในการให้บริการอีกเช่นกัน โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลที่ทั้งสองบริการได้รายงานผ่านทาง Twitter ทางการ

ของบริษัท คือ BTS SkyTrain และ MRT Bangkok Metro  

ทีม่กีารรายงานข้อมลูปัญหาต่าง ๆ  อยูต่ลอด ซึง่ส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อผู้ใช้บริการทั้งในด้านการเดินทางรวมถึงด้าน

ความพึงพอใจในการใช้บริการ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญในเร่ืองของคุณภาพในการให้บริการขนส่ง

สาธารณะโดยเลือกน�ามาศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการ

ของทั้งสองบริการเพื่อที่จะได้ทราบว่า ปัจจัยคุณภาพใน

การให้บริการขนส่งสาธารณะด้านใดที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุดและมีความแตกต่างต่อความ 

พึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างไร เพื่อที่จะได้น�าผลการวิจัย

มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริการให้

มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

มากที่สุด ตลอดจนน�าผลจากการวิจัยน้ีมาใช้ในการต่อย

อดองค์ความรู้ของผู้วิจัยเองในอนาคต รวมถึงผู้ท่ีมีความ

สนใจทุก ๆ ท่านอีกด้วย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

คุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ

 2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบว่า ปัจจยัคณุภาพในการ

ให้บริการขนส่งสาธารณะด้านใดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

การให้บริการของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) แตกต่างกันสูงสุด

 3. เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 จากการศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในการให้บริการขนส่ง

สาธารณะ (Public Transport Service Quality) จากท้ัง 

ในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า แนวคิด

และทฤษฎีนี้ยังไม่มีการก�าหนดปัจจัยในการประเมิน

คุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะที่แน่นอนเหมือน

การประเมินคุณภาพในการให้บริการ (Service Quality) 

โดยทั่วไป รวมทั้งปัจจัยในการประเมินมีความแตกต่างกัน

ออกไป ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดปัจจัย

ในการประเมินคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ 

จ�านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความสบายในการให้

บรกิาร (Comfort) ปัจจยัด้านความสะดวกในการให้บรกิาร 

(Convenience) ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ในการ

ให้บริการ (Reliability) ปัจจัยด้านความพร้อมในการให้

บริการ (Availability) ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการ

ให้บริการ (Safety) และปัจจัยด้านการรู้จักและเอาใจใส่

ในการให้บริการ (Empathy) โดยคัดเลือกมาจากข้อมูลที่

ได้รวบรวมไว้ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีถูกใช้ในการประเมินคุณภาพ

และมคีวามส�าคญัโดยตรงต่อความพงึพอใจในการใช้บริการ

ของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะในต่างประเทศ ทั้งน้ีในการ

คัดเลือกนี้จะไม่ได้น�าข้อมูลจากภายในประเทศมาเข้าร่วม 

เนื่องจากมีข้อมูลในการศึกษาจ�านวนน้อย
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ตำรำง 1 

แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ 

ผู้วิจัย Comfort Convenience Reliability Availability Safety Empathy

McKnight, Pagano 

& Paaswell’s (1986) 

อ้างถึงใน Govender 

(2014)

  

Affordability Service

Silcock (1981) อ้างถึง

ใน Prasad & Shekhar 

(2010)

   

The measures 

of accessibility

UNESCAP (2012)  

The time

Currie (2005) อ้างถึง

ใน Ugo (2014)



The existence of 

infrastructural

support systems

Journey

duration

Andreassen (1995) 

อ้างถึงใน Belwal & 

Belwal (2010)

 

Design, Layout, 

Location

Time spent in 

traveling, Quality 

of vehicles,  

Information 

about services

Eboli, Fu & Mazzulla 

(2016)

 

Cleanliness Information, 

Service

Personnel

Eboli & Gabriella 

(2007)

 

Security

Hu & Jen (2006) 

Tangible service 

equipment

Operating 

management 

support

Prasad & Shekhar 

(2010)

   

Tangible,  

Connection

Respon- 

siveness

Assurance

Sumaedi, Bakti & 

Yarmen (2012)

  

Condition of 

vehicles and 

facilities

Performance Crews’  

attitude
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ตำรำง 1 (ต่อ) 

แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ 

ผู้วิจัย Comfort Convenience Reliability Availability Safety Empathy

Joewono & Kubota 
(2007) อ้างถึงใน 
Yarmen & Sumaedi 
(2016)

   

Information, 
Accessibility

Customer 

service, Fare

Perez, Abad, Carrillo 
& Fernandez (2007)

 

Tangibility Assurance

Govender (2014)   

Afford ability Service

Disney (1998) อ้างถึง
ใน Belwal & Belwal 
(2010)

 

Friendliness 

of services

Cleanliness of 

interiors and 

exteriors, Ease of 

access

Frequency, Easy 
to understand 

timetables

Reasonable 

fares

หมายเหตุ: เครื่องหมาย  แทนปัจจัยที่ตรงกับปัจจัยคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ปัจจยัคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ ไดแ้ก่ 

• ปัจจยัดา้นความสบายในการให้บริการ  

• ปัจจยัดา้นความสะดวกในการให้บริการ   

• ปัจจยัดา้นความเชื�อถือไวว้างใจไดใ้นการให้บริการ  

• ปัจจยัดา้นความพร้อมในการให้บริการ   

• ปัจจยัดา้นความปลอดภยัในการให้บริการ  

• ปัจจยัดา้นการรู้จกัและเอาใจใส่ในการให้บริการ  

 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

• บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)  

• บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)  

 
ตัวแปรกระตุ้น (Moderator Variables) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

• ปัจจยัดา้นเพศ 

• ปัจจยัดา้นอาย ุ

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ปัจจัยคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะ

ทั้ง 6 ปัจจัย ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) แตก

ต่างกัน จ�านวน 6 สมมติฐาน

 2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท้ัง 2 ปัจจัย ไม่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท ระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน จ�านวน  

2 สมมติฐาน
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการวจิยั และท�าการเกบ็

รวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) 

เพ่ือศึกษาพ้ืนฐานของปัญหาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงตัวเลข

แล้วจึงน�ามาวิเคราะห์เชิงสถิติในล�าดับถัดไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1. ประชากร (Population): ผู้ใช้บริการรถไฟ

ฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานครเป็นหลัก ทั้งเพศชายและ 

เพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 2. หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis): ประชากร

ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยใช้บริการและยังคงใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานครเป็นหลัก ช่วงอายุ

ต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 3. การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Design): 

เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probabi 

lity Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  

Random Sampling) คือ วธิกีารจับสลาก โดยก�าหนดสลาก

เป็น 2 ชุด ได้แก่ สถานีของรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้า

มหานคร ซึ่งมีข้อก�าหนดคือ สลากทั้ง 2 ชุด จะไม่ได้น�า

สถานีให้บริการที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้มาเขียน

เป็นสลาก หลงัจากนัน้ท�าการหยบิสลากของแต่ละชดุครัง้ละ 

1 สลาก โดยไม่ใส่คืนจนครบอย่างละ 5 สถานี สถานีรถไฟ

ฟ้าบีทีเอส ได้แก่ สถานีบางจาก สถานีสยาม สถานีสนาม

เป้า สถานีกรงุธนบรุ ีและสถานวีฒุากาศ และสถานรีถไฟฟ้า

มหานคร ได้แก่ สถานีก�าแพงเพชร สถานีคลองเตย สถานี

สามย่าน สถานีหัวล�าโพง และสถานีสุทธิสาร

 4. การก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง (Sample Size): 

จ�านวน 500 ตัวอย่าง และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือก

ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

และรถไฟฟ้ามหานครอย่างละ 250 ตัวอย่าง ใน 5 สถานี

ที่ได้ก�าหนดไว้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: แบบสอบถาม 1 ชุด 

จ�านวน 39 ข้อค�าถาม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเพื่อประเมินค่าเกี่ยว

กับความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการ ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามปลายปิด มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยก�าหนดค่าตั้งแต่ 

1.00 - 5.00 (น้อยท่ีสุดไปมากท่ีสุด) และสามารถตอบเป็น

ทศนิยม 2 ต�าแหน่งได้ จ�านวน 37 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ปัจจัยด้านเพศและปัจจัยด้านอายุ 

ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด มีลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบเรียงล�าดับ 

(Ordinal Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว 

จ�านวน 2 ข้อ

 2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability): Pre - test  

จ�านวน 30 ตัวอย่าง ได้ค่าเท่ากับ 0.943 และ Post - test 

จ�านวน 500 ตวัอย่าง ได้ค่าเท่ากบั 0.949 จาก 36 ข้อค�าถาม 

ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ 0.7 จึงสามารถอธิบายได้

ว่า แบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเช่ือถือและสามารถน�าไป

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงได้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมคือ ตั้งแต่วันที่  

18 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1 .  การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิ งส� ารวจ  

(Exploratory Factor Analysis: EFA): เป็นเทคนิค

การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  

(Construct Validity) โดยน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

เพื่อศึกษาว่า ตัวแปรใดบ้างท่ีตรงกับโมเดลท่ีมีอยู่ รวมทั้ง

เพื่อต้องการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์

ประกอบว่า องค์ประกอบแต่ละตัวประกอบด้วยตัวแปร

ใดบ้าง มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หรือมีปัจจัยแฝงในกลุ่ม

เดียวกันหรือไม่ ท้ังนี้เมื่อวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะได้

ความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องในเชิงตัวเลข หรือในเชิงของค่า  

(Association) และตัวแปรที่รวมกลุ่มกันจะมีความสัมพันธ์

ไม่ต�่ากว่า 0.30 โดยพิจารณาจากตาราง Correlation 

Matrix (กัลยา วานิชบัญชา, 2552; ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) 

 2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส ์แบบ

ทวิ (Binary Logistic Regression Analysis): เป็นการ
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วิเคราะห์สถิติเชิงคุณภาพที่มีข้อมูลตัวแปรเกณฑ์ (y) เป็น

ตัวแปรเชิงคุณภาพนั่นคือ ตัวแปรเกณฑ์จะเป็นตัวแปรเชิง

กลุ่ม ทั้งนี้มีเป้าหมายในการวิเคราะห์จ�านวน 2 ข้อ คือ  

(1) เพื่อท�านายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยอาศัย

สมการโลจิสติกส์ที่สร้างขึ้นจากชุดตัวแปรท�านาย (x’s)  

ที่มีข้อมูลอยู ่ในระดับอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าหากเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มจะต้องแปลง

เป็นตัวแปรทวิ (Dichotomous Variables) ที่มีค่า 0 กับ 

1 ก่อนเสมอ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท�านายจะ

ต้องมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดับต�า่ หรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั

เลย ซึ่งจะใช้เกณฑ์ของ Burn & Grove, 1993; Stevens, 

1996. อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์ (2557) ค่า r ไม่เกิน 0.65 

และ 0.80 ตามล�าดับ และขนาดในการวิเคราะห์จะต้องไม่

ต�่ากว่า 30 ตัวแปร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรท�านายและตัวแปรเกณฑ์ว่า ตัวแปรท�านายตัวใด

บ้างที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรเกณฑ์ ซึ่งความสัมพันธ์จะไม่

เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear) จึงต้องมีการปรับเพื่อ

ให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้นรูปของ odds ก่อนเสมอ 

และในด้านการเขียนโมเดลโลจิสติกส์จะต้องเขียนอยู่ในรูป 

log ของ odds เรียกว่า Logit (กัลยา วานิชบัญชา, 2552; 

ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) 

ผลกำรวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์: ปัจจัย

ด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ�านวน 354 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.8 และเป็นเพศชายมีจ�านวน 146 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.2 และปัจจัยด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่

อยู่ในช่วงอายุต�่ากว่า 30 ปี มีจ�านวน 259 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31 - 45 ปี มีจ�านวน 

205 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และช่วงอายุ 46 ปีข้ึนไป  

มีจ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล�าดับ

 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ: การ

วจิยัครัง้นีท้�าการวเิคราะห์ท้ังหมด 4 รอบ ซึง่ในรอบที ่1 และ 

2 พบว่า มีค่าความร่วมกันท่ีน้อยกว่า 0.5 จึงต้องท�าการ

ลบปัจจัยดังกล่าวออกเพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ใหม่อีกคร้ัง 

และเมื่อท�าการวิเคราะห์ใหม่ในรอบท่ี 3 พบว่า ปัจจัยทุก

ตัวมีค่าความร่วมกันที่มากกว่า 0.5 แต่เมื่อพิจารณาในด้าน

การหมุนแกนองค์ประกอบพบว่า น�้าหนักองค์ประกอบของ

บางปัจจัยมีค่าความสัมพันธ์กับองค์ประกอบท่ีไม่มีความ

ไม่ชัดเจนว่า ปัจจัยดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ใน Component 

ใด อีกท้ังมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก�าหนดคือ  

จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงต้อง

ท�าการลบปัจจัยดังกล่าวออกเพื่อท�าการวิเคราะห์ใหม่อีก

ครั้งในรอบท่ี 4 ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์คือ ทุกปัจจัยมีค่า

ความร่วมกันที่มากกว่า 0.5 และในด้านการหมุนแกนองค์

ประกอบพบว่า ทุกปัจจัยมีค่าความร่วมกันท่ีมากกว่า 0.5 

จึงสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยมีความเป็นส่วนร่วมในกลุ่ม

ตัวแปรเดียวกันโดยสามารถบ่งบอกได้ว่า ตัวแปรในกลุ่ม 

นัน้ ๆ  มคีวามสมัพนัธ์กนักบัค�าถามในข้ออืน่ ๆ  ซึง่สามารถจดั

กลุ่มองค์ประกอบได้จ�านวน 6 องค์ประกอบเช่นเดิม ดังนั้น 

ผลการวิเคราะห์นี้จึงยืนยันตามสมมติฐานเดิมท่ีได้ตั้งไว้

 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ: 

ก�าหนดค่าตัวแปรตามคือ BTS เป็น 0 และ MRT เป็น 1  

ซึง่ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน H0 พบว่า มจี�านวน 2 ปัจจยั  

ทีม่ค่ีา Sig น้อยกว่า 0.05 คอื ปัจจยัด้านความสะดวกในการ

ให้บริการ (Convenience) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 และค่า  

Beta เท่ากับ - 0.219 และปัจจัยด้านความปลอดภัยในการ

ให้บริการ (Safety) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 และค่า Beta 

เท่ากับ 0.276 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยท้ังสองด้าน

ปฏิเสธสมมติฐานท่ี H0 จึงมีผลต่อความพึงพอใจในการให้

บริการของท้ังสองบริษัทแตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 2
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ตำรำง 2 

ผลสรุปการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ 

ปัจจัย ค่ำ Beta ค่ำ S.E. ค่ำ Wald ค่ำ df ค่ำ Sig. ค่ำ Exp(B)

Empathy .147 .093 2.503 1 .114 1.159

Reliability .107 .092 1.350 1 .245 1.113

Convenience -.219 .093 5.476 1 .019* .804

Comfort .125 .092 1.842 1 .175 1.133

Safety .276 .094 8.607 1 .003* 1.318

Availability .012 .100 .014 1 .905 1.012

Constant -.003 .091 .001 1 .970 .997

* มีนัยส�าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านเพศ:  

ผลการวิเคราะห์แบ่งแยกตามเพศชายโดยท�าการทดสอบ

สมมติฐาน H0 พบว่า มีจ�านวน 1 ปัจจัย ที่มีค่า Sig น้อยกว่า  

0.05 คอื ปัจจยัด้านความปลอดภยัในการให้บรกิาร (Safety) 

มีค่า Sig. = 0.032 และค่า Beta = 0.439 และเพศหญิงโดย

ท�าการทดสอบสมมติฐาน H0 ได้ พบว่า มีจ�านวน 3 ปัจจัย 

ที่มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 คือ ปัจจัยด้านความสะดวกใน

การให้บริการ (Convenience) มีค่า Sig. = 0.015 และค่า  

Beta = - 0.286 ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการให้บริการ 

(Safety) มค่ีา Sig. = 0.016 และค่า Beta = 0.265 และปัจจยั

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ในการให้บริการ (Reliability)  

มีค่า Sig. = 0.038 และค่า Beta = 0.233 ซ่ึงสามารถ

อธิบายได้ว่า ปัจจัยดังกล่าวปฏิเสธสมมติฐานท่ี H0 จึงมี

ผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของทั้งสองบริษัทแตก

ต่างกัน ดังแสดงในตาราง 3

ตำรำง 3 

ผลสรุปการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิแบ่งแยกตามเพศ  

ปัจจัย
ค่า Beta ค่า S.E. ค่า Wald ค่า df ค่า Sig. ค่า Exp(B)

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Empathy .247 .124 .216 .105 1.317 1.402 1 1 .251 .236 1.281 1.132

Reliability -.172 .233 .188 .112 .838 4.311 1 1 .360 .038* .842 1.262

Convenience -.166 -.286 .168 .118 .980 5.872 1 1 .322 .015* .847 .752

Comfort .022 .149 .173 .112 .016 1.767 1 1 .901 .184 1.022 1.161

Safety .439 .265 .205 .110 4.612 5.789 1 1 .032* .016* 1.552 1.303

Availability -.008 -.050 .176 .137 .002 .131 1 1 .965 .717 .992 .952

Constant -.192 .115 .182 .110 1.114 1.093 1 1 .291 .296 .826 1.122

*มีนัยส�าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
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 5. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านอายุ:  

ผลการวิเคราะห์แบ่งแยกตามอายุ ส�าหรับช่วงอายุต�่ากว่า 

30 ปี โดยท�าการทดสอบสมมติฐาน H0 ได้ พบว่า มีจ�านวน 

2 ปัจจัย ที่มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 คือ ปัจจัยด้านความ

ปลอดภัยในการให้บริการ (Safety) มีค่า Sig. = 0.009 

และค่า Beta = 0.351 และปัจจัยด้านความสบายในการให้

บริการ (Comfort) มค่ีา Sig. = 0.041 และค่า Beta = 0.279  

และ ส�าหรบัช่วงอาย ุ31 - 45 ปี โดยท�าการทดสอบสมมตฐิาน  

H0 ได้ พบว่า มีจ�านวน 1 ปัจจัย ท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05  

คอื ปัจจยัด้านความสะดวกในการให้บรกิาร (Convenience)  

มีค่า Sig. = 0.028 และค่า Beta = - 0.319 ซ่ึงแสดงว่า 

ปัจจัยดังกล่าวปฏิเสธสมมติฐานที่ H0 จึงมีผลต่อความ 

พึงพอใจในการให้บริการของทั้งสองบริษัทแตกต่างกัน  

ดังแสดงในตาราง 4

ตำรำง 4 

ผลสรุปการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิแบ่งแยกตามอายุ 

ปัจจัย

ค่า Beta ค่า S.E. ค่า Wald ค่า df ค่า Sig. ค่า Exp(B)

ต�่ากว่า 
30 ปี

31-45 
ปี

ต�่ากว่า 
30 ปี

31-45 
ปี

ต�่ากว่า 
30 ปี

31-45 
ปี

ต�่ากว่า 
30 ปี

31-45 
ปี

ต�่ากว่า 
30 ปี

31-45 
ปี

ต�่ากว่า 
30 ปี

31-45 
ปี

Empathy .119 .191 .136 .143 .773 1.789 1 1 .379 .181 1.127 1.211

Reliability .098 .174 .129 .149 .580 1.367 1 1 .446 .242 1.103 1.190

Convenience -.228 -.319 .142 .145 2.563 4.852 1 1 .109 .028* .796 .727

Comfort .279 -.033 .136 .141 4.187 .053 1 1 .041* .817 1.322 .968

Safety .351 .141 .135 .149 6.801 .894 1 1 .009* .344 1.420 1.152

Availability -.136 .254 .157 .169 .748 2.267 1 1 .387 .132 .873 1.289

Constant -.093 .066 .128 .145 .527 .206 1 1 .468 .650 .911 1.068

*มีนัยส�าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

อภิปรำยผล
 ปัจจัยคุณภาพในการให้บริการขนส่งสาธารณะที่

มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

และรถไฟฟ้ามหานคร ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย ซ่ึงม ี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ปัจจยัที ่1 ปัจจัยด้านความสะดวกในการให้บรกิาร 

จากผลการวจิยัพบว่า กลุม่ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจในปัจจยั

ด้านความสะดวกในการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

มากกว่า ที่ค่า Beta ของ BTS = 0.219 เมื่อ MRT = 0 

จ�านวน 0.804 เท่า และการอภิปรายผลของปัจจัยนี้มี 

ความสอดคล้องกับ Belwal & Belwal (2010) ที่อธิบายว่า  

ความสะดวกในการให้บริการขนส่งสาธารณะมีความส�าคัญ

มากที่สุดต่อผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ Izquierdo - Yusta & Schultz (2011) อ้าง

ถึงใน Ali, Noor & Mahmood (2016) ที่ได้อธิบายว่า 

ความสะดวกในการให้บริการนั้นเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีจะ

น�าไปสู่พฤติกรรมการเลือกซื้อที่ดีของผู้บริโภค เนื่องจาก

สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึง 

Archana & Subha (2012) ท่ีได้อธิบายว่า ผู้โดยสารที่

ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดเตรียมความ

สะดวกต่าง ๆ ไว้คอยให้บริการ 

 ท้ังนี้ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี

ต่อการให้บริการนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ รถไฟฟ้า

บีทีเอสมี 2 เส้นทางในการให้บริการคือ โครงการรถไฟฟ้า

เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑ หรือสาย

สุขุมวิท (หมอชิต - ส�าโรง) จ�านวน 23 สถานี และโครงการ

รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๒ 

หรือสายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า) จ�านวน 13 

สถานี ซ่ึงท้ังสองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายหลักในการเดิน

ทางภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงท�าให้มีความ

สะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารมากกว่า อกีท้ังในด้านเช่ือมต่อยงัพบว่า  

สามารถเช่ือมต่อกับอาคาร หรือระบบขนส่งอื่น ๆ  ได้อย่าง

สะดวกอีกด้วย ในขณะท่ีรถไฟฟ้ามหานครมี 2 เส้นทางใน

การให้บริการเช่นกันคือ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย
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เฉลิมรัชมงคล (สถานีรถไฟหัวล�าโพง - บางซื่อ) จ�านวน 

18 สถานี และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัช

ธรรม (คลองบางไผ่ - เตาปูน) จ�านวน 16 สถานี แต่เส้น

ทางในการให้บริการยังเป็นเส้นทางสายรองในการเดินทาง

และสถานีในการให้บริการอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนจึง

ท�าให้ไม่สะดวกต่อการใช้บริการ ด้วยเหตุนี้จึงอาจจะท�าให้

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้า 

บีทีเอสที่มากกว่า 

 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการให้

บริการ จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ในปัจจัยด้านความปลอดภัยในการให้บริการของรถไฟฟ้า

มหานครมากกว่า ทีค่่า Beta ของ MRT = 0.276 เมือ่ BTS = 0  

จ�านวน 1.318 เท่า และการอภิปรายผลของปัจจัยนี้มีความ

สอดคล้องกับ Bezerra & Gomes, 2015; Gkritza et al., 

2006; Perng et al., 2010; Tuncer & Gavcar, 2014; 

Bogicevic et al., 2013; Chen et al., 2015; de Barros et al.,  

2007; Sakano et al., 2016. อ้างถึงใน Gures, Yilmaz, 

Arslan, Durmuscelebi, Yuksel & Unsal (2017) และ 

Munusamy, Chelliah & Mun (2010) และ Crime Con-

cern (2002) อ้างถึงใน Currie, Delbosc & Mahmoud  

(2013) ที่อธิบายว่า ความปลอดภัยในการให้บริการเป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มาเข้าบริการ 

โดย Wu, Yang, Rasouli & Xu (2016) และ Horsu & 

Yeboah (2015) และ Loukaitou - Sideris (1997)  

ถูกอ้างถึงใน Currie et al., (2013) และ Gures et al., 

(2017) และ Adeniran & Adekunle (2016) ได้อธิบายว่า  

ความปลอดภัยในการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้โดยสารมากที่สุด เนื่องจากการรับรู้ของผู้โดยสารส่วน

ใหญ่จะหมายถึง ความรู้และความสามารถของพนักงาน

ขับรถที่ให้บริการ 

 ทั้งน้ีในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมี

ต่อการให้บริการนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การให้

บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้พบปัญหาในการให้บริการ

อย่างต่อเนือ่ง และจากการรวบรวมข้อมลูของห้องปฏบิตักิาร

วิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะตั้งแต่ปี 2553 - 2560  

พบว่า เกิดปัญหาขึ้นทุกปีและสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก  

จุดสับรางขัดข้อง ระบบควบคุมการเดินรถขัดข้อง และ

อาณัติสัญญาขัดข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็น

อย่างมาก ต่อมาในปี 2561 ยังคงพบปัญหาอีกเช่นกัน  

โดยพิจาณาจากข้อมูลของรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ได้ประกาศ

ผ่านทาง Twitter ทางการของบริษัทคือ BTS SkyTrain 

นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมท่ีผ่านมาพบว่า การให้

บรกิารมปัีญหาทกุเดอืน อาท ิเดอืนมนีาคม เกดิปัญหาบนัได

เลื่อนของสถานีพญาไทได้ยุบตัวลงต่อหน้าผู้ใช้บริการราย

หนึ่งที่ก�าลังจะเข้าใช้บริการ ต่อมาในเดือนมิถุนายน ระบบ

อาณัติสัญญาณขัดข้องตลอดทั้งเดือน และเดือนสิงหาคม 

ประตูรถไฟฟ้าได้เปิดออกเองขณะท่ีรถไฟฟ้าก�าลังขับ 

เคลื่อนอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านการป้องกันภายใน

สถานียังพบว่า ประตูอัตโนมัติท่ีก้ันระหว่างสถานีและราง

รถไฟฟ้ามีไม่ครบทุกสถานีจึงส่งผลท�าให้การใช้บริการ 

ไม่ปลอดภยัอกีเช่นกนั ดงัเช่นกรณทีีม่ผีูใ้ช้บรกิารพลดัตกลง

ไปในรางแล้วได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 

 ในขณะที่รถไฟฟ้ามหานครถึงแม้ว่าจะมีปัญหาใน

ด้านการให้บริการเช่นกัน แต่เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับรถ

ไฟฟ้าบทีเีอสยงัคงพบว่า เกดิปัญหาในการให้บรกิารจ�านวน

น้อยกว่า ซ่ึงเหตุการณ์ครั้งส�าคัญคือ เมื่อ 13 ปีท่ีผ่านมา

ในเดือนมกราคม 2548 รถไฟสองขบวนชนกันที่สถานี

ศูนย์วัฒนธรรมส่งผลท�าให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 100 คน 

โดยสาเหตุเกิดจากระบบควบคุมรถขัดข้อง ซึ่งนับว่าเป็น

เหตุการณ์ท่ีร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากและภาย

หลังจากเหตุการณ์นี้ทางบริษัทก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรง

เช่นนี้เกิดข้ึนอีก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะยังคงพบปัญหา

ในการให้บริการอยู่บ้าง แต่ไม่บ่อยเท่ากับรถไฟฟ้าบีทีเอส 

นอกจากนี้ในด้านการป้องกันภายในสถานีพบว่า มีประตู

อัตโนมัติกั้นระหว่างสถานีและรางรถไฟฟ้าครบทุกสถานี 

จึงส ่งผลท�าให้การบริการมีความปลอดภัยที่มากกว่า  

ด้วยเหตุนี้จึงอาจจะท�าให้ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน

การให้บริการมากกว่า 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านเพศ: ผลจาก

การวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ 

(2555) ท่ีค้นพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันของผู้โดยสารมีผล

ต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพในการบริการของสายการบิน

ต้นทุนต�่าภายในประเทศที่แตกต่างกันเช่นกัน โดยเพศหญิง

จะมีความต้องการในด้านความสะดวกมากกว่าเพศชายใน

การใช้บริการ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Loukaitou - 

Sideris et al., (2009) อ้างถึงใน Currie et al., (2013) 

ที่ได้อภิปรายว่า ปัจจัยด้านเพศมีผลต่อความพึงพอใจใน
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การใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะ

รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะมากกว่า

เพศชาย รวมทั้ง Currie et al., (2013) ที่ค้นพบว่า เพศ

มีผลต่อความพึงพอใจส่วนบุคคลในการเดินทาง ซึ่งผล

การวิเคราะห์ของเพศชายได้พบว่า มีเพียงปัจจัยด้าน

ความปลอดภัยในการให้บริการเพียงปัจจัยเดียวที่มีผลก

ระทบ โดยเพศชายมีความพึงพอใจในการให้บริการของ

รถไฟฟ้ามหานครมากกว่า ที่ค่า Beta ของ MRT = 0.439  

เมื่อ BTS = 0 จ�านวน 1.552 เท่า ในขณะที่เพศหญิงพบว่า 

มีจ�านวน 3 ปัจจัยที่มีผลกระทบ ได้แก่ ปัจจัยท่ี 1 ปัจจัย

ด้านความสะดวกในการให้บริการ โดยมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่า ที่ค่า Beta ของ 

BTS = 0.286 เมื่อ MRT = 0 จ�านวน 0.752 เท่า ปัจจัยท่ี 

2 ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการให้บริการ โดยมีความพึง

พอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครมากกว่า ที่ค่า 

Beta ของ MRT = 0.265 เมื่อ BTS = 0 จ�านวน 1.303 

เท่า และปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ใน

การให้บริการ โดยมีความพึงพอใจในการให้บริการของ

รถไฟฟ้ามหานครมากกว่า ที่ค่า Beta ของ MRT = 0.233 

เมื่อ BTS = 0 จ�านวน 1.262 เท่า

 การอภิปรายผลสามารถสรปุได้ว่า ทัง้เพศชายและ

เพศหญิงมองเหมือนกันในเร่ืองปัจจัยด้านความปลอดภัย

ในการให้บริการ โดยมองว่า การให้บริการของรถไฟฟ้า

มหานครดีกว่า เพราะมีปัญหาในการให้บริการที่น้อยกว่า

ดังเช่นผลสรุปที่ได้กล่าวไปข้างต้น และเพศหญิงยังมีความ

รู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการใช้บริการอีกด้วยเช่นกัน เนื่องจาก

รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นขนส่งสาธารณะที่มีผู ้ใช้งานจ�านวน

มาก อีกทั้งผลส�ารวจยังพบอีกว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสติดใน 

5 อันดับแรกของขนส่งสาธารณะที่มีการคุกคามทางเพศ

มากที่สุดของปี 2560 จากการส�ารวจของเครือข่ายเมือง

ปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (BBCNews, 2017) นอกจากนี้เพศ

หญิงยังมองว่า ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ในการ

ให้บริการ โดยมองว่า รถไฟฟ้ามหานครดีกว่าอีกเช่นกัน 

เน่ืองจากมีความตรงต่อเวลาในการให้บริการที่มากกว่า  

ไม่เสียบ่อย อีกทั้งด้านการเคลื่อนที่ของขบวนรถท่ีมีความ

ราบรืน่กว่ามากกว่า ซึง่ตรงข้ามกบัรถไฟฟ้าบทีเีอสท่ีค่อนข้าง 

มีปัญหาในการให้บริการอยู่เสมอจึงส่งผลถึงความน่าเชื่อใน

การให้บริการท�าให้ลดน้อยลงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีความ

เป็นไปได้ว่า เพศหญิงจะมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของรถไฟฟ้ามหานครมากกว่า และในขณะเดียวกันได้มอง

ว่าปัจจัยด้านความสะดวกในการให้บริการของรถไฟฟ้า 

บีทีเอสดีกว่า เนื่องจากการให้บริการมีความสะดวกต่อ

การใช้บริการที่มากกว่า ทั้งในด้านการใช้บริการของผู้ใช้  

ด้านเส้นทางการในให้บริการ หรือแม้กระทั่งด้านการเช่ือม

ต่อบริการท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานป ัจจัยด ้ านอายุ :  

จากผลการวิจัยพบว่า อายุมีผลต่อความพึงพอใจในการให้

บริการแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับ 

ประภากร อุ่นอินทร์ และปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี (2016)  

ท่ีได้อภิปรายว่า ช่วงอายุมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการของกลุ ่มตัวอย่างต่อการใช้บริการรถ

โดยสารสาธารณะ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุต่างกัน

จะมีความพึงพอใจในการให้บริการต่างกัน ซ่ึงตรงข้ามกับ  

ศิริรัตน์ สะหุนิล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556)  

และ พิไลลักษณ์ ภูศรี และช่อ วายุภักตร์ (2560) และ  

พรีะยทุธ คุม้ศกัดิ ์(2555) ท่ีอภปิรายว่า ผูโ้ดยสารท่ีมช่ีวงอายุ

ท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพในการบริการ

ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ในการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการใน

ประเทศพบว่า มีการน�าปัจจัยด้านอายุมาท�าการวัดความ

พงึพอใจในคณุภาพในการให้บรกิารขนส่งสาธารณะจ�านวน

น้อย และในต่างประเทศได้อีกพบว่า ปัจจัยด้านอายุไม่ได้

ถกูน�ามาเป็นตวัแปรเพือ่วดัความพงึพอใจในคณุภาพในการ

ให้บริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีทุกคนรู้กัน

ดีอยู่แล้ว หรือ Common sense 

 ผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต�่ากว่า 

30 ปี พบว่า มีจ�านวน 2 ปัจจัย ท่ีมีผลกระทบต่อความพึง

พอใจในการให้บริการ ได้แก่ ปัจจัยท่ี 1 ปัจจัยด้านความ

ปลอดภัยในการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ในการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครมากกว่า ท่ีค่า Beta 

ของ MRT = 0.351 เมื่อ BTS = 0 จ�านวน 1.420 เท่า  

และปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านความสบายในการให้บริการ 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้า

มหานครมากกว่า ท่ีค่า Beta ของ MRT = 0.279 เมื่อ 

BTS = 0 จ�านวน 1.322 เท่า และผลการวิเคราะห์ของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 31 - 45 ปี พบว่า มีเพียงปัจจัยด้าน

ความสะดวกในการให้บรกิารเพยีงปัจจยัเดยีวทีม่ผีลกระทบ 

ต่อความพึงพอใจในการให้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ

พึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่า ที่ค่า 
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Beta ของ BTS = 0.319 เมื่อ MRT = 0 จ�านวน 0.727 เท่า  

 การอภิปรายผลสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง

มองแตกต่างกนัน่ันคอื กลุม่ตัวอย่างทีม่ช่ีวงอายตุ�่ากว่า 30 ปี  

มองใน 2 ประเด็น คือ ปัจจัยด้านความสบายในการให้

บริการและปัจจัยด้านความปลอดภัยในการให้บริการ  

โดยมองว่า รถไฟฟ้ามหานครดีกว่า สืบเนื่องจากมีจ�านวน

ผู้ใช้บริการไม่หนาแน่นเท่ารถไฟฟ้าบีทีเอสจึงท�าให้ภายใน

สถานแีละขบวนรถมคีวามสบายต่อการใช้บรกิารทีม่ากกว่า 

กล่าวคอื ผูใ้ช้บริการมทีีน่ัง่หรอืมพีืน้ทีใ่นการโดยสาร รวมทัง้ 

มีอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ท�าให้ผู ้ใช้บริการรู ้สึกอึดอัดต่อ

การใช้บริการ ซ่ึงแตกต่างจากรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ทุกเวลา

มีจ�านวนผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่นจึงส่งผลท�าให้ภายใน

สถานีและขบวนรถไม่มีที่นั่ง แออัด อีกทั้งยังส่งผลต่อ

อุณหภูมิภายในขบวนรถท่ีสูงข้ึนท�าให้รู ้สึกไม่สบายตัวใน

การใช้บริการอีก รวมถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยในการให้

บริการท่ีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มยังคงมองว่า รถไฟฟ้ามหานครดี

กว่าอีกเช่นกัน เนื่องจากปัญหาในการให้บริการของรถไฟ

ฟ้าบีทีเอสที่มีอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันจึงอาจส่งผลท�าให้ 

ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่มีความปลอดภัยต่อการใช้บริการที่มาก 

กว่ารถไฟฟ้ามหานคร ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 

31 - 45 ปี มองเพียงปัจจัยด้านความสะดวกในการให้

บริการเพียงปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจใน

การให้บรกิาร โดยมองว่า การให้บรกิารของรถไฟฟ้าบทีเีอส 

ดีกว่ารถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุป

รวมของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่ง

ผลต่อความพึงพอใจ ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนรัฐบาล 

และโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ทัศนคติด้านความเข้าใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ส่งผลต่อความ

พึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา (3) ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ กับความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา (4) ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผลต่อ 

ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติความเข้าใจกับความพึงพอใจ ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ประชากรศาสตร์ คือ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ผู้ที่เคยเรียนหรือก�าลังเรียนในสถาบันกวดวิชา จ�านวน 520 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติกส์ Logistics Regression Analysis โดยใช้วิธี Binary 

Logistic Model ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียน ใน

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน (2) ทัศนคติด้านความเข้าใจ 

ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน (3) ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีด้านอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนเอกชนที่ยอมรับสมมติฐาน ด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา และ 

ด้านแผนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ที่ยอมรับสมมติฐานด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน (4) ประชากรศาสตร ์

ที่แตกต่างกัน มีเพียงด้านอาชีพของผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ยอมรับสมมติฐานทัศนคติด้านความเข้าใจ  

ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�ำส�ำคัญ: สถาบันกวดวิชา, ทัศนคติความเข้าใจ, ความพึงพอใจ
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บทน�ำ

 ในปัจจุบัน การวัดความน่าเชื่อถือ ความพึง

พอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ยังไม่มีตัวบ่งช้ีวัด

ที่ชัดเจน ปัจจุบันสถาบันกวดวิชาถูกจับคู ่มากับ ธุรกิจ

ทางการศึกษา ส่วนนักเรียนคือผู ้ตัดสินใจ และเลือก

ว ่าสถาบันกวดวิชาแห ่งไหนมีความน ่าเชื่อถือ และ  

เป็นที่พึงพอใจต่อการเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบหลายด้าน

ที่ช่วยในการเเลือก เช่น ประวัติองค์กร ข้อมูลเบื้องต้น

เก่ียวกับสถาบันกวดวิชา วิสัยทัศน์ รูปแบบการสอน  

จุดเด่นและชื่อเสียงของสถาบัน รวมถึงการพิจารณาความ

เชี่ยวชาญของทีมงาน ประวัติและข้อมูลของติวเตอร์ 

บุคลากรและการให้บริการ ต้องสามารถให้รายละเอียด

ข้อมูล และตอบค�าถามได้ชัดเจน 

ศู น ย ์ ส� า ร ว จคว ามคิ ด เ ห็ น ขอ งประช าชน  

นิด้าโพล (2557) ท�าการส�ารวจเรื่อง “โรงเรียนกวดวิชา”  

ซ่ึงมีผลส�ารวจชี้โรงเรียนกวดวิชาคือสิ่งจ�าเป็นของสังคม  

กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่ก�าลังศึกษาในระดับ ป.4 ถึง ม.6 

ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,116 คน ได้ผล

การส�ารวจท่ีน่าสนใจ ร้อยละ 66.13 ระบุว่าการเรียนพิเศษ 

ในโรงเรียนกวดวิชาเป็นความต้องการของตนเอง ขณะท่ี

สาเหตุของการเรียนกวดวิชานั้น เยาวชนร้อยละ 78.86 

ระบุว่าจ�าเป็นเนื่องจากการแข่งขัน ทางการศึกษาสูงข้ึนจึง

ต้องเรยีนพเิศษเพือ่พฒันาตนเอง และ การเรยีนพเิศษท�าให้

มีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน ส�าหรับหลักเกณฑ์ใน

การเลือกสถานท่ีเรียน ร้อยละ 42.11 พิจารณาท่ีช่ือเสียง

ของสถาบันกวดวิชามากท่ีสุด ร้อยละ 34.68 พิจารณาที่

ช่ือเสียงของติวเตอร์ และร้อยละ 15.50 พิจารณาท่ีท�าเล

ท่ีตั้ง และ สภาพแวดล้อมของสถาบันกวดวิชา

ในปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชา เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มีการแข่งขันเพื่อให้สามารถ เข้าสู ่ตลาดมากข้ึน มีการ

ออกแบบสถานท่ี ให้เหมาะสมส�าหรับการพักผ่อนในช่วง

เวลาว่าง ติวหนังสือเป็นกลุ่มหรือ การให้ค�าแนะน�าด้าน

การศึกษา ข่าวสารการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการ

Abstract 
 Using quantitative research, the purpose of (1) the marketing mix affecting satisfaction to-

wards studying at tutorial institutes of upper secondary education comparison between public and 

private school Bangkok metropolitan areas (2) the cognitive attitude affecting satisfaction towards 

studying at tutorial institutes (3) the differences of personal factor affecting relation between services  

marketing mix and satisfaction towards studying at tutorial institutes (4) the differences of personal 

factor affecting relation between cognitive attitude and satisfaction towards studying at tutorial  

institutes. The samples size in the research comprised 520 personnel who were high school student 

currently enrolled in Public and Private School Bangkok. The questionnaires were the research tool 

for collecting the data. The data was analyzed by logistic regression analysis by binary logistic model. 

The results indicated that (1) services marketing mix no effect satisfaction towards education level 

both public and private school (2) the cognitive attitude no effect satisfaction towards education 

level both public and private school (3) difference Private school parental occupation had effect 

satisfaction towards education, education plan both public and private school had effect in product 

of services marketing mix (4) difference Private school parental income had effect to the cognitive 

attitude toward studying at tutorial institutes which have significantly.

Keywords: tutorial institutes, cognitive attitude, satisfaction
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เรียน ในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน ท�าให้ผู้

วิจัยต้องการทราบว่า ปัจจัยด้านใดบ้างเป็นสาเหตุท่ีท�าให้

เกิดความพึงพอใจ ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปรียบเทียบระหว่าง

โรงเรยีนรฐับาล และ โรงเรยีนเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนใน

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติความเข้าใจ ต่อการเรียนใน

สถาบนักวดวชิาทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการ

เรียนในสถาบนักวดวชิา ของนกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอน

ปลายเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาล และ โรงเรียน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่งผล

ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

กับความพึงพอใจ ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระหว่าง

โรงเรยีนรฐับาล และ โรงเรยีนเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ง

ผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติความเข้าใจ กับความ

พึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียน

รัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2558, น. 105-106) กล่าวไว้

ว่า การแบ่งส่วนตลาดสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ซึ่งปกติ

โดยท่ัวไปจะใช้เกณฑ์ ประชากรศาสตร์ (Demographic 

Variables) สังคมเศรษฐกิจ (Socioeconomic Variables) 

พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior-based Segmentation) 

และ รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle Variables) ในการ

ก�าหนด ซ่ึงในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงการแบ่ง

ตามประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นท่ีนิยมท่ีสุดในการแบ่งส่วน

ตลาด เพราะสามารถวดัค่าเป็นตวัเลขได้ จากข้อมลูทางสถติิ

ของรัฐบาลเช่น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน เป็นต้น การแบ่งตามประชากรศาสตร์โดยปกติจะ

ใช้เกณฑ์ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา ซ่ึงจะมีประโยชน์ใน

การก�าหนด ตลาดเป้าหมายให้กับผลิตภัณฑ์ 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ซึ่งเป็น

เครือ่งมือทีห่ลายองคก์รใชเ้พือ่ตอบสนอง กับความต้องการ

ของตลาดกลุ่มเป้าหมาย Kotler and Keller (2012)  

ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

จากปัจจัยพื้นฐานเดิมจะประกอบด้วย 4 ปัจจัย หรือเรียก

ว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 

สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 

(Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ต่อมาได้มี

การพิจารณาเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ปัจจัย เพื่อให้สอดคล้องกับ

การตลาดสมัยใหม่ท่ีมีการบริการเข้ามาร่วม ได้แก่ บุคคล 

(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

และด้านกระบวนการ (Process) จึงเรียกรวมเป็นส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 

(2547, น. 63) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถน�ามาใช้ให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุด และ ใช้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาได้เป็นอย่างดี

 โครงสร้างทัศนคติ โมเดลองค์ประกอบของ

ทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) 

Schiffman and Kanuk (2007, p. 236) กล่าวว่า เป็น

โมเดลที่ศึกษาโครงสร้างของทัศนคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่าง ทัศนคติ และพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี ้
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ร้อนเด็กนักเรียนจะหาสถานที่กวดวิชา ก็จะมีทัศนคติที่ดี

ต่อสถาบันกวดวิชาท่ีสามารถให้ความรู้ และมีวิธีการสอน

ท่ีดีให้กับเด็ก ๆ ได้ ดังนั้น นักการตลาดควรมีการสื่อสาร

การตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral 

Component) คือการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง

หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้  

ความคิด และความรู้สึกจะเห็นได้ว่า การท่ีบุคคลมีทัศนคติ

ต่อสิ่งหนึ่ง สิ่งใดต่างกันก็เนื่องจากบุคคลมีความเข้าใจ  

มีความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจาก

ความโน้มเอยีงทางใจ ทีท่�าให้เกดิการกระท�าหรอืพฤตกิรรม

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับทัศนคติในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นักการ

ตลาดได้ให้ความสนใจกับเจตนา เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อ

กระบวนการตัดสินใจ

จากองค์ประกอบของทัศนคติ 3 ด้านนี้ ผู ้วิจัย

เลือกท�าการศึกษาวิจัยทัศนคติด้านความรู ้ เนื่องจาก

ท�าให้ผู ้ประกอบการ เข้าใจถึงทัศนคติด้านความรู ้ของ

นักเรียน ท่ีมีต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและ

โรงเรยีนเอกชน และสามารถน�ามาปรบัปรงุสถาบนักวดวิชา  

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการท�าให้เกดิความพงึพอใจ ต่อการเรยีน 

ในสถาบันกวดวิชาได้เป็นอย่างดี

สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้ให้ความหมายของ

ความพึงพอใจว่า เป็นทัศนคติของคนท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

1) V มาจากค�าว่า Valance หมายถงึ ความพงึพอใจ

2) I มาจากค�าว่า Instrumentality หมายถึง  

สื่อ เครื่องมือ วิธีทางน�าไปสู่ความพึงพอใจ

3) E มาจากค�าว ่า Expectancy หมายถึง  

ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ซ่ึงบุคคลมีความต้องการ

และมีความหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง จึงต้องท�าสิ่งใด

สิ่งหนึ่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีได้

คาดหวังไว้ หลังจากได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง

ไว้ หรือ ตั้งความหวังไว้ บุคคลนั้นจะได้รับความพึงพอใจ  

ในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงแสดงใน

รูปสมการ ดังนี้

แรงจงูใจ = ผลของความพงึพอใจ + ความคาดหมาย 

  

 จากความหมายของทศันคต ิดงักล่าว Hoyer and 

Macinnis (2010, p.126-142) ได้จ�าลองทัศนคติดังกล่าว 

เป็นกรอบสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั ทศันคติ และ พฤตกิรรม

ของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย ความเข้าใจ ความรู้สึก และ

พฤติกรรม ดังนี้

1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive 

Component) คอื ส่วนทีเ่ป็นความเชือ่ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

กับสิ่งต่างๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบหรือไม่ชอบ หากบุคคลมีความ

รู ้หรือคิดว่าสิ่งใดดีมีจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมี

ความรู้สึกมาก่อนว่า สิ่งใดไม่ดีก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น 

นกัการตลาดควรตระหนักถงึความเข้าใจของผูบ้รโิภค ท่ีมต่ีอ

การส่ือสารการตลาด ผู้บริโภคจะตอบสนองต่อการส่ือสาร 

การตลาดได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การแสดงความเห็น

ด้วย เช่น ผู ้บริโภคอาจพูดว่า “การเรียนการสอนด ู

ยอดเยี่ยมจริงๆ” (2) การแสดงความไม่เห็นด้วย เช่น  

ผู ้บริ โภคอาจพูดว ่า “สอนแบบน้ีอาจจะไม ่ ได ้ผล”  

(3) การไม่ชอบต่อแหล่งที่มา เช่น ผู ้บริโภคอาจพูดว่า  

“เจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าไม่ดีเลย” การตอบสนองของ 

ผูบ้รโิภคต่อส่ือทีไ่ด้รบัเป็นสิง่ทีน่กัการตลาด ควรระมดัระวงั 

ก่อนที่จะสื่อสารไปยังผู้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภค

เกิดการตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์

2. องค์ประกอบด้านความรู ้สึก (The Affec-

tive Component) คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และ

ความรู้สึกที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไป

ตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลักษณะที่เป็นค่านิยมของ

แต่ละบุคคล นักการตลาดนิยมศึกษาทัศนคติในด้านความ

ชอบ หรือไม่ชอบ ต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า เพื่อน�าไป

ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า  

ความรู้สึกมีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เมื่อสิ่ง

ที่น�าเสนอมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น ช่วงภาคฤดู

ภำพ 1 โมเดลองค์ประกอบของทัศนคติ 3 ส่วน

พฤติกรรม

(Conation)

ควำมเข้ำใจ

(Cognition)

ควำมรู้สึก

(Affective)
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 ซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

ต่อการกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อการประเมินผลงานของ

องค์กรที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจ 

ทีบ่คุคลจะเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมขององค์กรใดจะเป็น

ผลที่เกิดจากทัศนคติองค์กร หรือการท�างานขององค์กร

นั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้ ถ้ามีทัศนคติ

ที่ดีต่อองค์กร ต่อผลงานขององค์กร และได้รับการตอบ

สนองทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไปตามที่คาดหมายไว้  

แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับ

กัน ถ้ามีทัศนคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่

เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจ

ก็จะต�่าไปด้วย 

 สรุปความพึงพอใจท่ีลูกค้ามี ส่งผลต่อธุรกิจและ

ผลการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ท่ีผู้ประกอบต้องให้ความเอาใจใส่ ให้การดูแลลูกค้าเป็น

อย่างดี ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับ

ใจต่อผลิตภัณฑ์ และ สินค้ากลับมาซ้ือสินค้าและบริการ

ซ�้า ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ของสินค้า

และบริการนั้น โดยทั่วไปลูกค้าจะรู้สึกถึงความพึงพอใจ  

เมื่อรู ้ ว ่ าสินค ้าที่ซื้อมานั้นคุ ้มค ่าและเกิดประโยชน ์  

ย่อมท�าให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ

 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด บริการ

ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียน ในสถาบันกวดวิชา

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระหว่าง

โรงเรยีนรฐับาล และ โรงเรยีนเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติความเข้าใจ ต่อการเรียน

ในสถาบันกวดวิชา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียน

ในสถาบันกวดวิชา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งต่อความ

พึงพอใจ ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย เปรยีบเทยีบระหว่างโรงเรยีนรฐับาล

และโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้งานวิจัย

เชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิง

ส�ารวจ จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้คอื นกัเรยีน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายที ่อยูใ่นสถานศกึษาของรฐับาล 

และ เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน 225,573 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยู่ในสถาน

ศกึษาของรฐับาลและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 

520 คน ใช้อัตราส่วน 50 : 50 คือ นักเรียนนที่เรียนใน

โรงเรียนรัฐบาล ต่อ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน ดัง

สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ  

เอกะกุล, (2543)

  n = 225,573  = 399,998226 ≈ 400 คน

  1+225,573 (0.05)2

 แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 400 คน และ

นักเรียนโรงเรียนเอกชน 400 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยท�าการเก็บกลุ่ม 

ตัวอย่างเพิ่มอีก 120 คน รวมเป็น 520 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เป็นการสร้าง

แบบสอบถาม (Questionnaires) 

 สร ้างแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  

โดยใช้กรอบแนวคิดของการวิจัยเป็นแนวทางในการเขียน

ข้อค�าถาม ดังต่อไปนี้

 ส่วนท่ี 1 เป็นค�าถามคัดกรองและค�าถามท่ีเกี่ยว

กับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามท่ีเก่ียวกับทัศนคติความ

เข้าใจส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวด

วิชา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค�าถามแบบมาตรวัด

การประเมินการจัดประเภท (เชิงกลุ่ม) ของ ลิเคิร์ท (Likert 

Scale) โดยแบ่งการตอบเป็น 5 ประการ โดยระดับคะแนน

ท่ี 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�าดับ มีจ�านวน 6 ข้อ

 ส่วนที ่3 เป็นค�าถามทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ เรียนใน

สถาบันกวดวชิา โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบอนัตรภาคชัน้  

(Interval Scale) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามท�าเครือ่งหมาย 

√ ในช่องท่ีต้องการเลือก มีจ�านวน 38 ข้อ

 ส่วนท่ี 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ

การเรียนในสถาบันกวดวิชา ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ

อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ท�าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีต้องการเลือก มีจ�านวน 1 ข้อ

 ส่วนท่ี 5 ค�าถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติมเก่ียวกับสถาบันกวดวิชา มีจ�านวน 2 ข้อ

 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธี

ทดสอบการท�าซ�้า (Test/Retest Reliability Method) 

คือ ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง 

ด้วยการทดสอบกับกลุ ่มตัวอย่างเป้าหมาย (Try out) 

จ�านวน 30 ชุด ซ่ึงเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นท�าการทดสอบซ�้ากับกลุ่ม

ตัวอย่างเดียวกัน คะแนนท่ีได้จากการท�าแบบสอบถาม

ท้ังสองครั้งมีสหสัมพันธ์กัน ค่าสหสัมพันธ์ท่ีได้เป็นค่า

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) หรือแบบ 

ครอนบาช (Cronbach’s Coefficient Alpha) ใช้เกณฑ์

ยอมรับถ้าค่ามากกว่า 0.7 เมื่อแบบสอบถามมีความ

สมบูรณ์มากขึ้นจึงจะน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง 

จ�านวน 520 ชุด (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552, น. 146-152) 

 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธี

ทดสอบการท�าซ�้า (Test/Retest Reliability Method) 

สมมติฐานที่ 3 ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความ

สัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความ

พึงพอใจ ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายเปรยีบเทยีบระหว่างโรงเรียนรัฐบาล 

และโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 4 ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติความเข้าใจ ต่อการเรียนในสถาบัน

กวดวิชากับความพึงพอใจต่อการเรียน ในสถาบันกวดวิชา

ของนักเรียน
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ตำรำง 1 
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability : α = Coefficient Alpha) ของแบบสอบถาม Try out, Post-test

คือ ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง 

ด้วยการทดสอบกับกลุ ่มตัวอย่างเป้าหมาย (Try out) 

จ�านวน 30 ชุด ซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นท�าการทดสอบซ�้ากับกลุ่ม

ตัวอย่างเดียวกัน คะแนนที่ได้จากการท�าแบบสอบถาม

ทั้งสองคร้ังมีสหสัมพันธ ์กัน ค ่าสหสัมพันธ ์ที่ ได ้ เป ็น 

Questionnaire N % Cronbach’s

Try out 30 100.00 .902

Post-test 520 100.00

ที่มา: จาก การประมวลผลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS Version 24

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descrip-

tive Research) โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียน

รัฐบาล และ โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

แหล่งข้อมูลที่ค้นคว้า ดังต่อไปนี้

 1. แหล่งข้อมลูทติุยภมู ิ(Secondary Data) ได้จาก

การศึกษาค้นคว้า จากหนังสือทางวิชาการ วารสารวิชาการ 

และรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการ

เกบ็ข้อมลูจากการตอบแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถาม

ตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการน�า

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 520 ชุดในอัตราส่วน 

50 : 50 คือ นักเรียนที่เรียนโรงเรียนรัฐบาล 260 คน และ

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนเอกชน 260 คน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descrip-

tive Statistics) ใช้สรุปลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง หรือ

ประชากรศาสตร์ โดยอธิบายและน�าเสนอในรูปของตาราง

แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็น

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าสมมติฐานในการวิจัย โดยใช้สถิติ 

Logistic Regression Analysis ในวิธี Binary Logistic, 

t-Test และ F-Test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว One-Way ANOVA

 

ผลการวิจัย

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 เพศหญิง จ�านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 54  

ตามด้วยผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นเพศชาย จ�านวน 239 คน  

คิดเป็นร้อยละ 46 ตามล�าดับ

 อายุ 18 ปี จ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 

รองลงมาอายุ 17 ปี จ�านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 

ตามด้วยผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 16 ปี จ�านวน 92 คน  

คิดเป็นร้อยละ 17.7 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 19 ปี จ�านวน 

45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 

15 ปี จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล�าดับ

 ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ�านวน 227 คน คดิเป็น

ร้อยละ 43.7 รองลงมาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 

204 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 และระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 จ�านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามล�าดับ

 แผนการศึกษาวิทย์-คณิต จ�านวน 219 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.1 ตามด้วยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยู่

ในแผนการศึกษาศิลป์-คณิต จ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อย

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) หรือแบบ 

ครอนบาช (Cronbach’s Coefficient Alpha) ใช้เกณฑ์

ยอมรบัถ้าค่ามากกว่า 0.7 เมือ่แบบสอบถามมคีวามสมบรูณ์

มากขึน้จงึจะน�าแบบสอบถามไปเกบ็ข้อมลูจรงิ จ�านวน 520 

ชุด (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552, น. 146-152)
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สรุปผลกำรวิจัย  

ตำรำง 2 

สรุปผลการวิจัย

สมมติฐานที่ใช้ทดสอบ
ผลการวิจัย

โรงเรียน

รัฐบาล เอกชน

สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา

Logistic Regression 
Analysis

ปฎิเสธ ปฎิเสธ

สมมติฐานที่ 2 ด้านทัศนคติความเข้าใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
การเรียนในสถาบันกวดวิชา

Logistic Regression 
Analysis

ปฎิเสธ ปฎิเสธ

สมมติฐานที่ 3 ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ กับความพึงพอใจต่อการ
เรียนในสถาบันกวดวิชา
       ด้านระดับชั้นการศึกษา (ด้านผลิตภัณฑ์)
       ด้านแผนการศึกษา (ด้านผลิตภัณฑ์)  
       ด้านอาชีพ(ด้านกระบวนการ)

T-Test, F-Test ปฎิเสธ

ปฎิเสธ
ปฎิเสธ 
ปฎิเสธ

ปฎิเสธ

ยอมรับ
ยอมรับ 
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 4 ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อ ความ
สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติความเข้าใจกับความพึงพอใจต่อการเรียน
ในสถาบันกวด
       มีเพียงด้านอาชีพ

T-Test, F-Test ปฎิเสธ 
 
 

ปฎิเสธ

ปฎิเสธ 
 
 

ยอมรับ

 สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการที่ส ่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนใน

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร (Logistic Regression โดยใช้วิธี 

Binary Logistic)

 ผลการวจัิยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ที่แตกต่างกันซึ่งปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าส่วนประสม

การตลาดบริการด้านสถานที่ การมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู ้จัก  

ตั้งรวมกันเป็นศูนย์กวดวิชา บริเวณรอบอาคารดูปลอดภัย 

มีส่ิงอ�านวยความสะดวก ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการ

เรยีนในสถาบันกวดวชิา รองลงมาราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ

ของหลักสูตร อัตราค่าเรียนถูกว่าสถาบันกวดวิชาอื่นโดย

เปรียบเทียบ และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแฝงไม่มีผลต่อความ 

พึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา นอกจากนี้ใน

ด้านกระบวนการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  

ความสะดวกในการสมัครเรียนหรือช�าระค่าเรียน การจัด

ตารางเรียนท่ีสะดวกต่อการเรียน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา เมื่อพิจราณาค่า Exp(β)  

มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดความพึงพอใจ

ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาเพิ่มข้ึนในทางตรงกันข้าม  

ครูมีความรู้ในวิชาที่สอน การสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน

ละ 39.2 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่ในแผนการ

ศึกษาศิลป์-ภาษา จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 

ตามล�าดับ

 ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 

จ�านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาผู้ปกครอง

มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จ�านวน 140 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.9 ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 

30,000 บาท จ�านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผู้

ปกครองมีรายได้ต่อเดือน 15,000 - 20,000บาท จ�านวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน

ต�่ากว่า 15,000 บาท จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตาม

ล�าดับ
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ให้นักเรยีน ครสูอนอธบิายเนือ้หาเข้าใจง่าย เจ้าหน้าทีพ่ดูจา

สภุาพ ยืม้แย้ม ปัจจัยเหล่านี ้(Exp (β) มค่ีาน้อยกว่า 1 โอกาส

ทีจ่ะเกดิความพงึพอใจต่อการเรยีนในสถาบนักวดวชิาลดลง 

 สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห์ทัศนคติความเข้าใจ

ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

การเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 

รูปแบบสมการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression  

โดยใช้วิธี Binary Logistic)

 ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตคิวามเข้าใจต่อการเรยีน

ในสถาบันกวดวิชาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

การเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายเปรียบเทยีบระหว่างโรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในทัศนคติ

ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันกวดวิชาช่วยเพิ่มพูนความรู้  

ช่วยท�าให้นักเรียนท�าข้อสอบได้ ช่วยให้ผลการเรียนดีข้ึน 

ท�าให้ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียน

ในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาค่า Exp (β)  

น้อยกว่า 1 แสดงว่าโอกาสที่จะเกิดความพึงพอใจต่อการ

เรียนในสถาบันกวดวิชาลดลง 

 สมมตฐิานที ่3 ผลการวจิยัพบว่า ประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างมผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด

บริการกับความพงึพอใจต่อการเรยีนในสถาบนักวดวชิาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระหว่าง

โรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

มีเพียงแผนการศึกษาวิทย์-คณิต รองลงมา ศิลป์-คณิต 

ระดับชั้นการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองเป็นพนักงาน

หรือลูกจ้างบริษัท เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วน

ตัว มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม

ของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรมีความเป็นมาตรฐาน เอกสาร

การเรียนมีความทันสมัย การได้เรียนกับครูโดยตรง ปัจจัย

เหล่านี้ส่งผลอย่างยิ่งที่จะท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อการ

เรียนในสถาบันกวดวิชา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในส่วน

ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลปฏิเสธสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ ในด้านแผนการศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียน ตาราง

การเรียนไม่ตรงกับเวลาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้  

และอาชีพของผู ้ปกครองมีผลต่อกระบวนการในการให้

บริการ ช่องทางการช�าระเงินไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย 

 สมมตฐิานที ่4 ผลการวจิยัพบว่า ประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติความ

เข้าใจกับความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปรียบเทียบระหว่าง

โรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

มีเพียงอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรยีนเอกชน คดิว่าการเรยีนในสถาบันกวดวชิาช่วยท�าให้

สอบคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้ ช่วยให้เด็ก

นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาท่ีได้เรียนมา และคิดว่าการเรียน

โดยตรงกับครูผู้สอนดีกว่าเรียนทางวีดีโอทัศน์ รองลงมาคิด

ว่าการเรยีนในสถาบนักวดวชิาท�าให้เดก็นกัเรยีนท�าข้อสอบ

ได้ ตามล�าดับ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนปัจจัยอื่น 

เช่น เพศ อายุ แผนการศึกษา รายได้ ไม่มีความแตกต่าง

กันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

กำรอภิปรำยผล

 ส่วนที่ 1 การประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  

จากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย ท่ีเรียนในสถาบันกวดวิชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วาริน รัตนเพียร (2556) ซึ่งเพศมีระดับการตัดสินใจที่

ต่างกัน โดยจะค�านึงถึงชื่อเสียงสถาบัน ระยะทางในการ

เดินทาง ส่วนใหญ่จะมีอายุ 18 ปีมากกว่าช่วงอายุ 16-17 

ปี รายได้ส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง 25,001-30,000 บาท 

ต่อเดือน อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

เอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เศกสิทธิ์ ทองใบ (2555) 

ศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพบริการ

 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติความเข้าใจ ท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา  

พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งโรงเรียนรัฐบาล 

และ โรงเรียนเอกชนมี โดยส่วนใหญ่นักเรียนตัดสินใจเรียน

ต่อสถาบันกวดวิชาด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สันติมาศ รัชมาศ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจ

เรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะ

มะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนตัดสินใจเรียน

ต่อที่สถาบันกวดวิชาด้วยตนเอง นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี

ต่อการเรียนกวดวิชา เนื่องจากมีโอกาสประสบผลส�าเร็จ 

ในการสอบคัดเลือก 
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 ส ่วนที่  3 ส ่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ด้านผลติภณัฑ์พบว่า หลกัสตูรมรีะยะเวลาเรยีนทีเ่หมาะสม 

หลักสูตรมีความเป็นมาตรฐาน มีเอกสาร ต�าราเรียนน่าอ่าน 

เหมาะแก่การเรียนรู้ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 

กับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ควรมี

คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน หลักสูตรมีการ

สรุปเน้ือหาส้ัน ๆ ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ กนกกาญจน์  

เสน่ห์ นมะหุต (2556) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการ และแรงจูงใจในการศกึษา

ต่อพบว่า ผู้เรียนให้ความส�าคญักบัความเหมาะสมของระยะ

เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรมากที่สุดหลักสูตรที่เปิดสอน

อาจารย์มาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความ

 ด้านราคาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้สนใจใน

เรื่องราคาที่เหมาะสม กับคุณภาพของหลักสูตร ส่วนลดค่า

เล่าเรียนส�าหรับสมาชิกเก่า อัตราค่าเรียนถูกกว่าสถาบัน

กวดวิชาอื่น และไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง ไม่ส่งผลต่อความพึง

พอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย

ของ ประภาส สุพรรณดี (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ปกครองให้ความส�าคัญ กับปัจจัย

ด้านราคาในระดับมาก เช่น มีการแบ่งจ่ายช�าระเป็นงวดๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนมีความเหมาะสม 

 ด้านสถานที่พบว่า การที่สถาบันกวดวิชามีชื่อ

เสียงเป็นที่ รู ้จัก มีการตั้งรวมเป็นศูนย์กวดวิชา มีสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม จากการศึกษาของผู้วิจัย

ในครั้ง บ่งบอกว่าปัจจัยเหล่าน้ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ  

ณธเดช อภวุิฒิกาญจนาภา (2555) ศกึษาเกีย่วกบัการตดัสนิ

ใจเลอืกสถานทีเ่รียนภาษาองักฤษระดับประถมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ปกครองให้ความส�าคัญกับงาน

ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่อย่างมาก

 ด ้านส ่งเสริมการตลาด พบว่า การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดบรรยายพิเศษ

ตามสถานศึกษา การแนะน�าผู้เรียนที่ประสบความส�าเร็จ 

และการได้รับค�าแนะน�าด้านการเรียนจากเจ้าหน้าสถาบัน

กวดวิชาไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบัน

กวดวิชา ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ชนิดาภา บรรลือสิน  

และคณะ (2560) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิ

ใจให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียนสถาบัน

กวดวิชาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า

จะมีการให้ส่วนลดกับนักเรียนท่ีแนะน�าให้เพื่อนมาเรียน  

มีการแนะน�าผู้เรียนที่ประสบความส�าเร็จ เป็นการส่งเสริม

การตลาดที่ดีและส่งผลให้นักเรียนตัดสินใจที่จะเรียนต่อใน

สถาบันกวดวิชา ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการเรยีนในสถาบนักวดวชิา ขดัแย้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

 ด้านบุคลากร จากผลการวิจัยครั้งนี้นักเรียนให้

ความสนใจในหลักสูตรที่สอน เลือกสถาบันการเรียนด้วย

ตนเอง ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ สันติมาศ รัชมาศ (2559) 

ศกึษาเกีย่วกบัการตดัสนิใจเรยีนกวดวชิาของชัน้มธัยมศกึษา 

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการสอนท่ีทันสมัย และเข้าใจ

ง่ายของครูผู้สอน ท�าให้นักเรียนสมัครเรียนต่อในสถาบัน

กวดวิชาด้วยตนเอง

 ด้านกระบวนการ จากผลงานวิจัยครั้งนี้สื่อการ

เรียนการสอนท่ีทันสมัย การเตรียมเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนเป็นอย่างดี ความสะดวกในการสมัครเรียน 

ต้องปรับวิธีการเพื่อท�าให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นเช่น

เดียวกับงานวิจัยของ ณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา (2555) 

ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ

ในเขตกรงุเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบว่า กระบวนการ

ในการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับจากสถาบัน

กวดวิชา การให้บริการอย่างสุภาพ การให้ค�าอธิบายราย

ละเอียดหลักสูตร ความรวดเร็วในการให้บริการ ปัจจัย

เหล่านี้ต้องน�ามาปรับปรุงและท�าให้มีความพึงพอใจต่อการ

เรียนในสถาบันกวดวิชา

 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้

พบว่าการมีห้องเรียนท่ีสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  

มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเหมาะกับกลุ่มผู้เรียน มีเว็บไซด์ของ

สถาบันกวดวิชาท่ีออกแบบสวยงาม ไม่เพียงพอต่อความ

พึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา ซึ่งงานวิจัยของ  

กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต (2556) ให้ความส�าคัญกับ

สถานที่ตั้ง การเดินทางไปเรียนสะดวก สถาบันกวดวิชาตั้ง

ใกล้ห้างสรรพสินค้า มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

 ส่วนท่ี 4 ประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน 

ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด

บริการกับความพึงพอใจต่อการเรียน ในสถาบันกวดวิชา 

ซึ่งงานวิจัยของวาริน รัตนเพียร (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจน�าบุตรเข้าเรียน พบว่า 

เพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจท่ีต่างกันโดยจะ
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ค�านึงถึงระยะทางในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นเกณฑ์ใน

การน�าบุตรหลานเข้าเรียน ในด้านอายุ แผนการศึกษา และ

ระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบัความพงึพอใจ

ต่อการเรียนในสถาบันกวด นอกจากนี้ ส่วนมากนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความส�าคัญต่อหลักสูตรว่ามีระยะ

เวลาเรียนที่เหมาะสม มีความเป็นมาตรฐาน หลักสูตรการ

เรียนมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 

 ส่วนที่ 5 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประชากรศาสตร์

ด้านเพศที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติกับความพึงพอใจต่อการเรียน ในสถาบันกวด

วิชา ซึ่งงานวิจัยของ วาริน รัตนเพียร (2556) ศึกษาเก่ียว

กับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสินใจน�าบุตรเข้าเรียน  

ผลการวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสิน

ใจที่ต่างกัน โดยจะค�านึงทัศนคติความเข้าใจถึงชื่อเสียง

ของโรงเรียนท�าให้เกิดความพึงพอใจ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การน�าบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันกวดวิชา ในด้านของ

แผนการศึกษาที่แตกต่างได้แก่ แผนการศึกษาวิทย์-คณิต 

ศิลป์-ภาษา ไม่มีความแตกต่างกันต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติกับความพึงพอใจ ต่อการเรียนในสถาบันกวด จาก

หลายงานวิจัยจะพบว่าระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น 

มีผลต่อความพึงพอใจ การรับรู้ การตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วลัย วัฒนะศิริ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อที่ประเทศไทย ซึ่ง

ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมาก มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี  

ปริญญาโท ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งตรงข้ามกับ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่าง

ทัศนคติความเข้าใจกับความพึงพอใจนั้น ระดับการศึกษาท่ี

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติความ

เข้าใจ กับความพงึพอใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากศกึษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 ตามล�าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ในด้านของรายได้และอาชีพที่แตกต่าง จากงานวิจัยพบ

ว่า อาชีพของผู้ปกครองส่วนมาก เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

บริษัทเอกชน และเจ้าของกิจการ ซ่ึงอาชีพท่ีแตกต่างกัน

นั้นมีการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อท่ีแตกต่างกัน การเลือก 

และการตัดสินใจต่างกัน 

 ส่วนท่ี 6 จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีเรียนในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียน

รัฐบาลมีความพึงพอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา 

เนื่องมาจากมีสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลักสูตรตรงกับ

ความต้องการของนักเรียน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ท่ีดี  ครูมีความเช่ียวชาญในการสอนให้เด็กมีความรู ้  

ความเข ้าใจในบทเรียน สอดคล ้องกับงานวิจัยของ  

ชลธิศ เหมะประสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลต่อแนว

โน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิม ซึ่งครู

มีเทคนิคการสอนท่ีดี นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีข้อมูลข่าวสารทันสมัยตรงกับความพึง

พอใจต่อการเรียนในสถาบันกวดวิชา 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในการศึกษาครั้งต ่อไป ควรมีการศึกษา

กลุ ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมปลายและ

มัธยมศึกษาตอนต้น เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาล

และโรงเรียนเอกชน

 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใคร่เสนอแนะ

ว่า การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือในการศึกษา

ประเภทอื่น หรือท�าควบคู่กันไป เช่น การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อส่งผลให้งานวิจัยออก

มาสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถาบันกวดวิชา

ในเชิงคุณภาพ เก่ียวกับหลักสูตรการสอน และวีธีการสอน

ของผู้สอน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการฟัง - การพูดภาษาไทย ของนักเรียนช้ันอนุบาล

ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเล่านิทานประกอบภาพ

หลังการทดลอง และ (2) ศึกษาความสนใจต่อการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง  

(วาปีประชาศึกษา) โดยวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเล่านิทาน ประกอบภาพหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ท่ีเรียนวิชาภาษาไทยในระดับ

เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้อง รวม 35 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการประสบการณ์โดย

วิธีการจัดประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบภาพ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง - การพูด และแบบสังเกต

พฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนภาษาไทย มี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาความสามารถในการฟัง - การพูดภาษาไทยของนักเรียนอนุบาลช้ันปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ หลังการ

ทดลองอยู่ในระดับดีมาก (2) ความสนใจต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง 

(วาปีพร้อมประชาศกึษา) โดยวธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูก้ารเล่านทิานประกอบภาพ หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัมาก

ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการฟัง - การพูด, ความสนใจ, การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเล่านิทานประกอบ

กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรฟัง – กำรพูดภำษำไทยและควำมสนใจต่อกำรเรียนภำษำไทย

ของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 2 โรงเรียนบ้ำนจอมบึง (วำปีพร้อมประชำศึกษำ) 

โดยวิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรเล่ำนิทำนประกอบภำพ
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บทน�ำ

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง

ข้อมูลต่าง ๆ  ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกนั กระแสการ

ปรับเปลีย่นทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที ่21 ส่งผลตอ่วถิี

การด�ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว

และเตรียมพร้อมในการจัดการเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมความพร้อม

ให้นักเรียนมีทักษะส�าหรับการออกไปด�ารงชีวิตในโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดย

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ทกัษะการเรยีนรู้  

(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ

เรยีนรู้เพือ่ให้เดก็ในศตวรรษที ่21 นี ้มคีวามรู ้ความสามารถ 

และ ทักษะจ�าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม

ความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัย สนับสนุนที่จะท�าให้

เกิดการเรียนรู้ (Panich, 2012) ปัจจุบันการเจริญเติบโต

ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างสภาพโลกที่ไร้พรมแดน

Abstract

The purposes of this research were: (1) to study Thai Language listening-speaking abilities of 

Kindergarten II students at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by experience fable story 

telling with picture after the experiment; and (2) to study the interest towards Thai Language learning 

of Kindergarten II students Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by experience fable story 

telling with picture after the experiment. Samples used in the research were 35 kindergarten II students 

who studied Thai Language (Preparatory level) in the second semester of the 2017 academic year at 

Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school. They were selected by cluster random sampling. 

The instruments used in this research were lesson plans by experience fable story telling with picture, 

Thai Language listening-speaking abilities test and Thai Language observation forms and a questionnaire 

of interest towards Thai Language learning. Statistics used for data analysis were percentage, mean 

and standard deviation. The results of the research indicated that: (1) thai Language listening-speaking 

abilities of Kindergarten II students at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by experience 

fable story telling with picture after the experiment were at the highest (2) interest towards Thai 

Language learning of Kindergarten II students at Banchombueng (Wapeepromprachasuksa) school by 

experience fable story telling with picture after the experiment were at the highest.

Keywords: Thai language listening-speaking abilities, interest, experience fable story telling with picture

ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสามารถด�าเนินไป

ได้อย่างรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารภาษาถือว่าเป็นเคร่ือง

มือท่ีส�าคัญยิ่งในการแลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร  

และการเรียนรู้วิทยาการอื่นๆตลอดจนการประกอบอาชีพ 

การท่ีนักเรียนจะสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้น้ัน 

นักเรียนจ�าเป็น ต้องฝึกฝน ทักษะท้ังสี่ คือ การฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนไปพร้อมๆกัน อีกท้ังยังสามารถน�า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ ประโยชน์อย่างแท้จริง (Uengsakul, 

2002) ซ่ึงในบรรดาทักษะการใช้ภาษาทักษะการฟังและ

การพูดเป็นทักษะท่ีส�าคัญยิ่งของมนุษย์ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

ได้ก�าหนดจดุมุง่หมายในการจดัการศกึษากบัเดก็อาย ุ3-5 ปี  

โดยมุ ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการท้ังทางร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ตามความ

สามารถ และ ความแตกต่างระหว่างบคุคลซึง่เป็นมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในมาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการ
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ด้านสติปัญญา ข้อ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

ซ่ึงสอดคล้องกบัค�ากล่าวของ สริมิา ภญิโญนนัตพงษ์ (2007) 

กล่าวว่า การเสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการ และ  

หลักการเรยีนรูด้งักล่าวควรเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ 

ได้รับประสบการณ์ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติรวมทัง้เป็น

กิจกรรมที่สามารถกระท�าร่วมกันได้ทั้งในรูปแบบ ระหว่าง

เด็กกับเด็กและเด็กกับครูกิจกรรมการพูดได้แก่การท่องค�า

คล้องจองการเล่าเรื่องการสนทนาและการวางแผนร่วม

กัน (Thummaborworn, 2001) ดังค�ากล่าวของ กุศยา 

แสงเดช (2545) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการฟังเป็นทักษะท่ี

ส�าคัญ ที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ทักษะการพูด การอ่าน และ

การเขียนและ ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ จารุพรรณ  

เพ็งศรีทอง (2001) ได้กล่าวไว้ว่า การฟังและการพูดเป็น

ทักษะที่นักเรียนรู้สึกว่ายาก เพราะค�าพูดที่ได้ยินจะผ่าน

หูผู้ฟังในช่วงเวลาสั้น ค�าและประโยคต่าง ๆ ติดตามกัน

มาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องถ้าผู ้ฟังไม่สามารถตามได้

ทันก็จะฟังไม่เข้าใจและคิดว่าผู ้พูดพูดเร็วจึงจับใจความ

ส�าคัญไม่ทัน จ�าแนกเนื้อหาไม่ได้ทั้งๆ ที่ผู้พูดพูดอย่างเป็น

ธรรมชาติ ด้วยความเร็วปกติที่เจ้าของภาษาเข้าใจอีกท้ัง

ผู้ฟังต้องการฟังทุกค�าให้ เข้าใจเหมือนการอ่านหนังสือซ่ึง

สามารถเห็นได้ทุกตัวอักษร จึงมัวแต่คิดถึงข้อความที่ยังไม่

เข้าใจท�าให้สับสนและไม่เข้าใจเมื่อฟังข้อความต่อไป ดังค�า

กล่าวของ อันเดอร์วูด (Underwood, 1990) และ เออร์ 

(Ur, 1994) กล่าวว่า นักเรียนส่วนมากไม่สามารถจ�าเนื้อหา

โดยเฉพาะข้อความยาว ๆ  และบางครั้งไม่เข้าใจความหมาย

ของเน้ือหาที่ได้ยินปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆมาจากการที่ผู้ฟัง

ต้องการฟังทุกค�าให้เข้าใจ และ แยกไม่ออกว่าข้อความใด

เป็นเนื้อหาส�าคัญ แม้ว่าทักษะการฟังจะมีความส�าคัญ ซ่ึง

สอดคล้องกบัค�ากล่าวของเตอืนใจ เฉลมิกจิ (2000) ได้กล่าว

ถึงกิจกรรมการเล่าเรื่องว่า สามารถน�ามาใช้ได้อย่างได้ผล

ดียิ่งในการเรียนภาษา เน่ืองจากการเล่าเร่ืองเป็นเทคนิค

หนึ่งของทุกๆวัฒนธรรม ที่ดึงดูดใจคนทุกชาติ ทุกภาษา  

อันเนื่องจากผู้เล่าจะใช้ท่าทาง และภาษากายประกอบ

ท�าให้ผู้ฟังสนใจ และตดิตามเรือ่งตัง้แต่ต้นจนจบ นอกจากนี้  

ซิมสัน (Simpson, 1995, p. 1) ได้กล่าวว่า ธรรมชาติ

ของเด็กมีความชื่นชอบกับการฟังเรื่องเล่าอยู ่แล้ว โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีเวทย์มนต์คาถา หรือพลังวิเศษ

เหนือธรรมชาติ อีกทั้งเรื่องเล่า สามารถสอนเกี่ยวกับการ

ด�าเนินชีวิตของตนเองและของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้การ

เล่าเรื่องถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งท่ีพิเศษซ่ึงสามารถช่วยให้  

ผู้ฟังเข้าใจวัฒนธรรมในแต่ละชาติได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้  

มานิตา ลีโทชวลิต (2544) ยังให้แนวคิดเก่ียวกับนิทานเพื่อ

เล่าเรื่องให้เข้าถึงจิตใจของเด็ก โดยใช้ภาษาที่สละสลวย 

และสามารถให้ภาพในจินตนาการจากเรื่องราวในนิทานไป

สู่การสร้างโยงใยของสมอง และพัฒนาการข้ึนด้วยการน�า

จินตนาการของตนมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราว 

จากการศึกษาสมุดบันทึกพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 

พบว่าความสามารถด้านภาษา ทั้งการฟังและการพูดอยู่

ในเกณฑ์ท่ีควรปรับปรุงแก้ไข จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความสามารถใน

การฟัง-การพูด ภาษาไทย ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสื่อนิทาน

หุ่นมือ สื่อนิทานภาพมีค่อนข้างน้อย ที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะ

ช�ารุดทรุดโทรม ไม่มีประสิทธิภาพ และความสามารถด้าน

ภาษาไม่ได้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน จึงท�าให้พัฒนาการ

ของนักเรียนปฐมวัยต�่ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�า

วิธีการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน ประกอบภาพมาใช้

เพื่อพัฒนาความสามารถการฟัง-การพูด ภาษาไทยของ

นักเรียนปฐมวัยดังท่ี จรรจา สุวรรณทัต (2547) กล่าวว่า 

ความสามารถทางภาษา มใิช่สิง่ทีเ่กดิขึน้โดดเดีย่วตามล�าพงั

จะต้องอาศัยความรู้คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การรับรู้ และ 

การเรียนรู้ ผสมผสานด้วยกัน ความรู้คิดจะพัฒนาได้ถึงที่

สุดจะต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ และ ทักษะทางด้าน

ภาษา เป็นเครื่องช่วยท่ีส�าคัญ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น

แนวทางส�าหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดและพัฒนา

รูปแบบเลือกใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามารถ

ในการแก้ปัญหาด้านภาษาให้กับนักเรียนปฐมวัยได้อย่าง

เหมาะสมต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนการศึกษา

ปฐมวัย จึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษา

การฟัง และ การพูดภาษาไทย จึงท�าการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กับวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ภาษาไทยของเด็กปฐมวัย พบว่า วิธีการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการเล่านิทานประกอบภาพเป็น

วิธีการเรียนรู้วิธีการหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาความสามารถใน

การฟัง - การพูดภาษาไทยได้ โดยมีล�าดับขั้นตอนการสอน 

3 ขั้นดังนี้คือ (1) ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน จัดประสบการณ์การ
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เล่านิทานประกอบภาพที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ

สนใจ โดยใช้วธิกีารและสือ่ทีห่ลากหลายประกอบการใช้ (2) 

ขั้นด�าเนินการสอน ลักษณะกิจกรรมมุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด (3) ขั้นสรุป

ร่วมกันลงข้อสรุป พฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ดี และที่ควร

แก้ไขจากเรื่องในนิทาน ดังเช่นผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ของ ดิกสัน จอห์นสัน และซอลซ์ (Dixon, Johnson & 

Salts, 1977) ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรม การเล่า

นิทานให้นักเรียนจ�านวน 46 คน โดยเล่านิทานให้ฟัง พร้อม

กับพานักเรียนไปดูของจริงนอกสถานที่นักเรียนที่ ได้แสดง

บทบาทประกอบตามเนือ้เรือ่งสามารถพฒันาจติใจลกัษณะ

ด้านต่าง ๆ  ได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมดินา 

(Medina, 2000) ได้ศึกษาความสามารถ ด้านการฟัง 

และความสามารถด้านค�าศัพท์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน

เกรด3 จ�านวน 48 คน ผู้วิจัยเปรียบเทียบวิธีการเล่าเรื่อง

โดยใช้ประกอบภาพ และการเล่าเร่ืองเป็นบทเพลง และ 

มีรูปภาพประกอบผลการทดลอง พบว่า การเล่าเรื่องเป็น

บทเพลง และมีรูปภาพประกอบสามารถเพิ่มความสามารถ

ด้านการฟัง และความสามารถด้านค�าศัพท์ได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของมาณวิกา บุญรินทร์ (2552) ได้ศึกษา

ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบรูปภาพที่มี

ต่อ ความสามารถในการจับใจความของเด็กปฐมวัย ผล

การวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเล่า

นิทานประกอบภาพมีความสามารถในการจับใจ ความหลัง

การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและเด็กปฐมวัยมีความ

สนใจต่อการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบรูปภาพ

ทั้งในภาพรวม และรายพฤติกรรมอยู่ในระดับสนใจมาก 

นอกจากน้ียงัสอดคล้องงานวจัิยของอบุล เวยีงสมทุร (2540)  

ได้ศึกษาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ

จัดประสบการณ์ การเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือโดยใช้ภาษา

กลางควบคู่กับภาษาถิ่น ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัย

ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือ 

โดยใช้ภาษากลางควบคู่กับภาษาถิ่น มีความพร้อมทาง

ภาษา แตกต่างจากเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์

การเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือโดยใช้ภาษากลาง

นอกจากนี้ สมศักด์ิ ปริปุรณะ (2542) กล่าวว่า 

นิทานช่วยเปล่ียนบรรยากาศ และ สร้างสมาธิ หรือนิทาน

ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ การเล่านิทานจะช่วยเปลี่ยน

บรรยากาศ ท�าให้เด็กกระฉับกระเฉง ว่องไว และสามารถ

ใช้นทิานในการสร้างสมาธใิห้กบัเดก็ได้อกีด้วย ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของมนวิภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2545)  

ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนนิทาน เพื่อเพิ่มความสามารถ

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย ผลการ

วิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานมีค่าเท่ากับ 

93.10/82.24 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถ

ทางการเขียนภาอังกฤษของนักเรียน หลังการใช้บทเรียน

นิทานสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนนิทาน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ

บทเรียนนิทานท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน

จากความส�าคญัของ ปัญหาความสามารถการฟัง -  

การพูด ภาษาไทย ข้อค้นพบของผลการวิจัยและข้อเสนอ

แนะเก่ียวกับ วิธีการจัดประสบการณ์นิทานประกอบภาพ 

ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน�าวิธีวิธีการจัดประสบการณ์

นิทานประกอบภาพ มาท�าการทดลองกับนักเรียนชั้น

อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชา

ศึกษา) ต�าบลจอมบึง อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อ

แก้ปัญหา และ พัฒนาความสามารถด้านการฟัง-การพูด 

ภาษาไทย ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและพร้อม

จะเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด 

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านจอม

บึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ 

 2. เพื่อศึกษาความสนใจต่อการเรียนภาษา

ไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง  

(วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 หลักการจัดประสบการณ์ และ กิจกรรมส�าหรับ

เด็กไว้ดังนี้ กิจกรรมที่จัดควรค�านึงถึงตัวเด็กเป็นส�าคัญ

เด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกันจึงควรจัดให้มี

กจิกรรมหลายประเภททีเ่หมาะสมกบัวยัตรงกบัความสนใจ

และความต้องการ ของเด็กเพื่อให้เด็กได้มีโอกาส และ  
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ความสามารถกจิกรรมทีจ่ดัควรมทีัง้กจิกรรมทีใ่ห้เดก็ท�าเป็น

รายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ และควรมีความสมดุลคือ

ให้ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และ นอกห้องเรียนกิจกรรมท่ี

ต้องเคล่ือนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเริ่ม และ ครูริเริ่ม

เวลาในการจดักจิกรรมควรเหมาะสมกบัวยัมกีารยดืหยุน่ได้ 

ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น วัย 3 ขวบ 

มีช่วงความสนใจสั้นประมาณ 8 นาที วัย 4 ขวบ มีช่วงความ

สนใจอยู่ประมาณ 12 นาที วัย 5 ขวบ มีช่วงความสนใจอยู ่

ประมาณ15 นาที กิจกรรมที่จัดควรเน้นให้มีสื่อของจริง

ให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต ส�ารวจ ค้นคว้า ทดลองแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่น ๆ  และผู้ใหญ่ 

 การใช้นิทานเป็นสื่อการสอนส�าหรับนักเรียน  

ในระดับปฐมวัย ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นิทานนอกจาก

ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว เนื้อหาใน

นิทานช่วยส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต นักเรียนสามารถ

ตีความจากเนื้อเรื่อง ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย นอกจากนี้ยังเสริมสร้างจินตนาการและสร้าง

สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครูกับผู้เรียน ในการน�านิทานไป

ใช้ในการเรียนการสอน ควรค�านึงถึงจุดมุ่งหมายรวมทั้ง

กจิกรรมการใช้นทิานในการเรยีนการสอน เพือ่พฒันาทกัษะ

ทางภาษาของนักเรียน นิทานมีประโยชน์และความส�าคัญ

ต่อเด็กอย่างยิ่ง นิทานจะช่วยชักจูงให้เด็กเกิดความเข้าใจ 

เกิดความซาบซึ้งในพฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง นิทานเป็น

สื่อ ในการเรียนการสอนที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง เนื้อหาในนิทาน

นอกจากจะท�าให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินแล้วยังสามารถ

สอดแทรกคณุธรรมทีห่ลากหลาย ซึง่มส่ีวนในการเสรมิสร้าง

บุคลิกภาพ เจตคติ และพฤติกรรมให้กับเด็กอีกด้วย ยิ่งไป

กว่าน้ันนิทานยังสามารถช่วยกระตุ้นแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

เด็ก ท�าให้เกิดความมานะพยายามในการท�างาน มีความ

มุ่งมั่นท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆจนบรรลุผลส�าเร็จ ตลอดจนช่วย

ส่งเสริมความคิดจินตนาการ อันน�าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 

จึงมีผู้น�านิทาน มาเป็นเครื่องมือในการสอนจริยศึกษา การ

ศึกษา และสังคมวิทยา และวิชาอื่น ๆ อีกหลายวิชา

 ปัญหาส�าคญัอกีประการหนึง่ ของการจดัการเรยีน

การสอนในปัจจุบันคือ นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการสอน

ของครู เกิดความเบ่ือหน่าย และไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร 

เช่นนั้น จึงเป็นสาเหตุ ท่ีส�าคัญก็คือ เด็กเบ่ือหน่ายในการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงอาจเป็นเพราะการสอนของครูไม่มี

สื่อการสอนท่ีแปลกใหม่ หรือน่าสนใจเลย โดยเฉพาะเด็ก

ระดบัประถมศกึษา ซึง่มช่ีวงเวลาของความสนใจในสิง่ต่าง ๆ   

ความสามารถในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้

อยากเห็น สนใจเกิดอยากเรียนรู้ หรือติดตามการเรียน

การสอนตลอดเวลา ทักษะการเร้าความสนใจ จึงจ�าเป็น

และส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้สอนสามารถปรับปรุงกลวิธี ในการ

สอนของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน กล่าวคือช่วยให้

นักเรียนไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน มีความกระตือรือร้นใน

การเรียนอยู่ตลอดเวลา

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

กับ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถ

ด้านภาษา ของศรียา นิยมธรรม และปภัสสร นิยมธรรม 

(2519) และศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์การเล่า

นิทานประกอบภาพ ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดเป็นกรอบ

แนวคิดได้ดังนี้

              ตัวแปรต้น (independent variable)       ตัวแปรตาม (dependent variables)

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้การเล่า

นิทานประกอบภาพมีขั้นตอนดังนี้

   1) ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน 

   2) ขั้นด�าเนินการสอน

   3) ขั้นสรุป

1. ความสามารถในการฟัง-การพดู ภาษาไทย

2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาไทย
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สมมติฐำนในกำรวิจัย
 1. ความสามารถในการฟัง-การพูด ภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อม

ประชาศึกษา) โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์การการเรียน

รู้เล่านิทานประกอบภาพหลังการทดลองดีมาก

 2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชา

ศึกษา) โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้เล่า

นิทานประกอบภาพหลังการทดลองมาก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

กับหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ

ด้านภาษา ของศรียา นิยมธรรม และปภัสสร นิยมธรรม 

(2519) และ ศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์การเล่า

นิทานประกอบภาพของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540)  

ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้

 1. รูปแบบการวิจัย

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพ

เครื่องมือ

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 5. การวเิคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre  

Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย

แบบ One-group Post-test Only design (Saiyod, 

1995) ดังตาราง

ตำรำง 1 

แบบแผนการทดลอง

กลุ่มทดลอง การทดลอง สอบหลังการทดสอบ

E X T

ความหมายของสัญลักษณ์

E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group)

X แทน ทดลองโดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การเล่านิทานประกอบภาพ

T แทน สอบหลังการทดลอง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งเป็นนักเรียนที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จ�านวน  

4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจ�านวน 140 คน

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยในครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนท่ี

ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2560 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 

จ�านวน 1 ห้อง ทั้งหมด 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ

กลุ่ม (Cluster Random) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 

จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน โดยคละความสามารถทางด้าน

การเรียน ซึ่งมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ห้องละ 

35 คน เท่าๆกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง

 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ แผนการจัด

ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ หน่วยการเรียน

รู้ 16 แผน รวมเวลา 20 ช่ัวโมง โดยมีค่า IOC เท่ากับ .94 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

  แบบทดสอบ เป็นแบบวัดตรงที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น 

จ�านวน 10 ข้อ โดยผู้วิจัยอ่านค�าถามให้ผู้เข้ารับการทดสอบ

ฟังทีละข้อ ข้อละ 2 ครั้ง แล้วให้ผู ้เข้ารับการทดสอบ  

ท�าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท่ีเลือก ซ่ึงเลือกได้เพียง 

1 ตัวเลือก ซ่ึงผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้วโดยมีค่า IOC 

เท่ากบั .93 , ค่าความยากง่ายเท่ากบั .59, ค่าอ�านาจจ�าแนก

เท่ากับ .40 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .85

 แบบวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาไทย ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (check-list) ซ่ึงมีเกณฑ์

การให้คะแนน 1 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความสนใจ

จ�านวน 10 ข้อ ซ่ึงผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้วโดยมีค่า 

IOC เท่ากับ .93 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .90
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท�าความเข้าใจกับนักเรียนถึง

วิธีการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการประเมินผล

การเรยีนโดยใช้การจดัประสบการณ์การเล่านทิานประกอบ

ภาพของนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2

 2. ด�าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยด�าเนินการสอน 

จ�านวน 16 ชั่วโมง โดยใช้จัดประสบการณ์การเล่านิทาน

ประกอบภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 XX2.1 ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน 

 จัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ  

ที่เน้นกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยใช้วิธีการและ

ส่ือที่หลากหลายประกอบการใช้ค�าถาม กระตุ้นซักถามให้

นักเรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้น โดยใช้ค�าถามให้คิดย้อน

คนละทางกับเหตุการณ์ในนิทาน เช่น ก�าหนดให้เหตุการณ์

หรือพฤติกรรมของตัวละคร ต่างไปจากที่ปรากฏในนิทาน 

ให้นักเรียนร่วมกันคิด และให้เหตุผล ทบทวนหรือแสดง

ความคิดเห็นให้ นักเรียนน�าประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยง

กับประสบการณ์ใหม่

 XX2.2 ขั้นด�าเนินการสอน

 ลักษณะกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนมีบทบาท และ 

มีส ่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้มากที่สุดให้นักเรียน

มีปฏิสัมพันธ ์ต ่อกันร ่วมแสดงออกด้วยการตั้งค�าถาม  

ตอบค�าถามโดยออกแบบกรอบของความคิด จนกระท่ังได้

ค�าตอบหรือองค์ความรู้ ในเรื่องที่เรียนอย่างชัดเจน ในข้ัน

ตอนนี้จึงจ�าเป็นต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ความ

จริงข้อเท็จจริง หรือค�าตอบที่ต้องการ

 XX2.3 ขั้นสรุป

 ครูและนักเรียนร่วมกันลงข้อสรุป พฤติกรรม

และเหตุการณ์ที่ดีและที่ควรแก้ไขจากเรื่องในนิทานตลอด

จนลงข้อสรุป สิ่งที่ควรน�าไปปฏิบัติ สิ่งที่สนับสนุนให้มี

กระบวนการคิดคือ การผูกเรื่อง และการใช้ค�าถามใน

การให้คิด คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผลตามเหตุการณ์ และ 

เหตุผลถ้าเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามท้องเรื่องเป็นการสรุปผล

การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูมีโอกาสให้นักเรียน

มีส่วนร่วม โดยร่วมกันสรุปความรู้ ภาพรวมของเรื่องที่

เรียนหรือสรุปสารส�าคัญของนิทาน โดยน�าความรู้ท่ีได้มา

ทั้งหมดมา น�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสรุปข้อค้น

พบ หรือสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ ความสามารถใน

การฟัง - พูด ภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการฟัง

พูดหรือบอกสิ่งที่ได้รับฟัง ถ่ายทอดออกมาด้วยความเข้าใจ

ของนักเรียนอนุบาลช้ันปีท่ี 2 ในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ แล้วสามารถปฏิบัติตาม

ค�าสั่งง่าย ๆ  สามารถพูดอธิบายภาพท่ีใช้สื่อความหมายได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย

 3. ทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใช้แบบ

ทดสอบความสามารถทางการฟัง - การพูดภาษาไทย  

ใช้เวลาในการทดสอบ 4 ช่ัวโมง 

 4. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  

เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล

 XX1.1 ค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 XX1.2 ความสามารถในการฟัง–พดูภาษาไทยของ

กลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

 สถติทิีใ่ช้ในการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื ได้แก่

 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัด

ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพเท่ากับ .94 ของ

แบบประเมนิเท่ากบั .93 และแบบวดัความสนใจเท่ากบั .93 

 2. ค่าความยากง่าย (p) ของแบบประเมนิเท่ากบั .59 

 3. ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ของแบบประเมนิเท่ากบั .40 

 4.ค ่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถ

ทางการฟัง - การพูดภาษาไทย

 5. ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความสนใจต่อการ

เรียนภาษาไทย  

ผลกำรวิจัย
 จากการศึกษาความสามารถในการฟัง - การพูด 

ภาษาไทยและความสนใจต่อการเรียนภาษาไทย ของ

นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อม

ประชาศึกษา) โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การ

เล่านิทานประกอบภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ความสามารถในการฟัง - การพูดภาษาไทย

ของนักเรียนอนุบาลช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปี

พร้อมประชาศึกษา) โดยวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

การเล่านิทานประกอบภาพหลังการทดลอง ค่าร้อยละ 

84.8, ค่าเฉลี่ย 8.48 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .78
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 2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาไทย ของนักเรียน

อนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชา

ศกึษา) โดยวธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูก้ารเล่านทิาน

ประกอบภาพหลังการทดลองค่าร้อยละ 80, ค่าเฉลี่ย 8 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .80

กำรอภิปรำยผล
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถใน

การฟัง-การพูดภาษาไทย และ ความสนใจต่อการเรียน

ภาษาไทยของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอม

บึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ การเล่านิทานประกอบภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ 

สามารถอภิปรายผลตามล�าดับสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

 1. จากการศึกษาความสามารถในการฟัง-พดูภาษา

ไทยของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง  

(วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์ 

การเล่านิทานประกอบภาพ หลังการทดลองอยู่ในระดับดี

มากค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.8 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ทัง้นีเ้นือ่งจากวธิกีารจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบ

ภาพ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเล่านิทาน

ประกอบภาพ เพ่ือให้เกิดการสื่อความหมาย และความ

เพลิดเพลิน ดังค�ากล่าวของ สัณหพัฒน์ อรุณธารี (2540) 

กล่าวว่า นิทาน คือเรื่องที่มีผู้แต่งขึ้นใหม่ หรือเป็นการเล่า

สบืต่อกนัมาเพือ่ให้เกดิความสนกุสนาน เพลดิเพลนิ แก่ผูฟั้ง 

เป็นส�าคัญและสอดแทรกคติธรรมสอนใจ การฟังนิทาน

ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาทางด้านภาษาทั้งการ

พูด และการอ่าน อีกทั้งช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีของผู้ฟัง

และผู้เล่าให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาดีขึ้น โดยมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ดังนี้ คือ  

1. ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นด�าเนินการสอน 3. ขั้นสรุป ซึ่ง

ขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นจะช่วยท�าให้นักเรียนอยากเรียน

รู้ เพราะนิทานเป็นสื่อการสอนช่วยเสริมแรงการสอนภาษา 

ให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ภาษาดีขึ้นท�าให้เกิดความ

สนุกสนาน กระตือรือร้นที่จะท�ากิจกรรมเพลิดเพลินไม่เบ่ือ

หน่ายมีการจดจ�าที่ดีการส่งเสริมทักษะทางด้านพัฒนาการ

นกัเรยีนให้มทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูภ้าษา ดงัค�ากล่าวของ 

สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542) กล่าวไว้ว่า นิทานเป็นเรื่องที่ผูก

ขึ้นโดยการใช้วาจาเป็นสื่อในการถ่ายทอด หรือใช้รูปแบบ

การเขยีนท�านองการเล่าด้วยปากเปล่า จดุประสงค์หลกัของ

นิทานเพื่อความบันเทิงใจ และสอดแทรกค�าสั่งสอนไว้เป็น

จดุประสงค์จากข้างต้นสรปุได้ว่านทิานเป็นเรือ่งราวทีเ่ล่าต่อ

กันมาโดยมีเนื้อเรื่องที่อ้างอิงจากความจริงหรือเป็นเรื่องที่

แต่งขึน้มาโดยมจีดุประสงค์เพือ่ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ

และสอดแทรกคตธิรรมสอนใจทัง้ยงัส่งเสรมิพฒันาการด้าน

ภาษาด้านการฟัง - การพูด และการอ่าน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของมาณวิกา บุญรินทร์ (2552) ได้ศึกษาผลการจัด

กจิกรรมการเล่านทิานประกอบรปูภาพทีม่ต่ีอความสามารถ

ในการจับใจความของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนไหล่

หนองเลิง จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากเด็ก

นักเรียนชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี จ�านวน 20 คนท่ีศึกษาอยู่

ในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 

ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เล่านิทานประกอบภาพมีความสามารถในการจับใจความ

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเด็กปฐมวัยมีความสนใจต่อการ

จัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบรูปภาพท้ังในภาพรวม

และรายพฤติกรรมอยู่ในระดับสนใจมากจากการศึกษาขั้น

ตอนการสอนท้ัง 3 ข้ันนี้ คือ

 ข้ันน�าเข้าสู่บทเรียน

 เป็นขัน้การจดัประสบการณ์การเล่านทิานประกอบ

ภาพ ท่ีเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยใช้วิธีการ 

และ สื่อที่หลากหลายประกอบการใช้ค�าถาม กระตุ้นซัก

ถามให้นักเรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้น โดยใช้ค�าถามให้

คิดย้อนคนละทาง กับเหตุการณ์ในนิทาน เช่น ก�าหนดให้

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครต่างไปจากท่ีปรากฏ

ในนิทาน ให้นักเรียนร่วมกันคิดและให้เหตุผล ทบทวนหรือ

แสดงความคิดเห็นให้ ผู้เรียนน�าประสบการณ์เดิมมาเชื่อม

โยงกบัประสบการณ์ใหม่ ซึง่เป็นขัน้กระตุน้ก่อนน�าเข้าสูก่าร

เรียน ดังค�ากล่าวของเสริมศรี ลักษณศิริ (2540) ได้กล่าวไว้

ว่า กิจกรรมการน�าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมที่ครูท�าเมื่อ

เริ่มต้นของการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจ

ของนักเรียน มาอยู่ท่ีการสอนของครู และเป็นการเตรียม

นกัเรยีนให้มสีมาธใินการฟังเรือ่งทีค่รจูะสอน เป็นการท�าให้

นักเรียนเข้าใจความหมายของบทเรียนชัดเจนขึ้น นักเรียน

รู้ว่าต่อไปจะเรียนเรื่องอะไร และสามารถน�าเอาความรู้

และเทคนิคท่ีนักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครู

จะสอนต่อไปได้ ซ่ึงเทคนิคการน�าเข้าสู่ บทเรียน มีหลาก

หลายเทคนิค เช่น ใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับบทเรียน เช่น 
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ใช้ของจริง หุ่น รูปภาพ การเล่านิทาน เป็นต้น นอกจากนี ้

ยังสอดคล้องงานวิจัยของ รสสุคนธ์ แนวบุตร (2553)  

ได้ศกึษาการพัฒนาทกัษะการฟังและการพดูของเดก็ปฐมวยั

โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน ผลการวิจัยพบว่า  

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านมี

ความสามารถทางภาษา ด้านการฟัง และ การพูด ท้ังโดย

ภาพรวม และ รายด้าน ด้านการฟัง โดยภาพรวมหลงัการจดั

กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.28 ด้านการพูด โดยภาพรวม

หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.06 ความสามารถ

ทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้นิทาน

พื้นบ้านด้านการฟังและการพูดสูงกว่า ความสามารถทาง

ภาษาก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานพื้นบ้าน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน

 ขั้นด�าเนินการสอน 

 เป็นขั้นที่มุ่งให้ผู้เรียน มีบทบาท และ มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

กันร่วมแสดงออก ด้วยการแสดงบทบาท สมมติหรือตั้ง

ค�าถามจากนิทาน ที่ได้ฟังและตอบค�าถามโดยออกแบบ

กรอบของความคิดจนกระทั่งได้ค�าตอบหรือองค์ความรู้  

ในเร่ืองที่เรียนอย่างชัดเจน ในขั้นตอนนี้จึงจ�าเป็นต้อง

มีการร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ความจริงข้อเท็จจริง  

หรือค�าตอบที่ต้องการ ดังค�ากล่าวของ Taylor (2000) 

กล่าวว่า นิทานสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ 

พัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะน�า

มาสอนแบบบรูณาการทกัษะทัง้สีห่รอืแยกสอนแต่ละทกัษะ

ก็ตาม รวมทั้งการฝึกการออกเสียงทั้งนี้ เพราะเนื้อเรื่องใน

นิทานมกีารเรยีงล�าดบัเหตกุารณ์ ซึง่ผูเ้รยีนสามารถคาดเดา

เหตุการณ์การใช้ค�าเหตุการณ์ที่คล้ายกันช่วยให้ผู้เรียนจ�า 

ค�าศพัท์ประโยครวม อกีทัง้ภาพทีใ่ช้ประกอบนทิาน สามารถ

ส่ือความหมายได้ในท�านองเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของณัฐวดี ศิลากรณ์ (2556) ได้ศึกษาความสามารถ

ทางการพดูของเด็กปฐมวยั ทีไ่ด้รบัการจัดกจิกรรมเล่านทิาน

ประกอบหุ่น ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองระดับความ

สามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

เล่านิทาน ประกอบหุ่นโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับ

สูง และความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย หลังการ

จัดกิจกรรมเล่านิทาน ประกอบหุ่นมีค่าสูงกว่าก่อนการจัด

กิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่า

แผนการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่น สามารถพัฒนา

ให้เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถทางการพดูสงูขึน้อย่างชดัเจน

 ข้ันสรุป

 เป็นข้ันที่นักเรียนร่วมกันลงข้อสรุป พฤติกรรม

และเหตุการณ์ท่ีดี และ ท่ีควรแก้ไขจากเรื่องในนิทาน

ตลอดจนลงข้อสรุป สิ่งท่ีควรน�าไปปฏิบัติ สิ่งท่ีสนับสนุน

ให้มีกระบวนการคิดคือ การผูกเรื่องและการใช้ค�าถามใน

การให้คิด คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผลตามเหตุการณ์ และ 

เหตุผลถ้าเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามท้องเรื่องเป็นการสรุป

ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้สอนมีโอกาสให้ผู้

เรียนมีส่วนร่วม โดยร่วมกันสรุปความรู้ ภาพรวมของเร่ือง

ท่ีเรียนหรือสรุปสารส�าคัญของนิทาน โดยน�าความรู้ที่ได้มา

ทั้งหมดมาน�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสรุปข้อค้นพบ 

หรือสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ความสามารถในการ

ฟัง - พูด ภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการฟังพูด

หรอืบอกสิง่ทีไ่ด้รบัฟังถ่ายทอดออกมา ด้วยความเข้าใจของ

นักเรียนอนุบาลช้ันปีท่ี 1 ในการจัดประสบการณ์การเล่า

นิทานประกอบภาพ แล้วสามารถปฏิบัติตามค�าสั่งง่าย ๆ 

สามารถพูดอธิบายภาพที่ใช้สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมกับวัย ดังค�ากล่าวของ ไรท์ (Wright, 2000) 

กล่าวว่า การน�านิทานมาจัดกิจกรรม การเรียนการสอนนั้น 

ควรน�ามาสอนให้ครอบคลุมทักษะท้ังสี่โดยเน้นความคล่อง

มากกว่าความถูกต้อง กล่าวคือนักเรียนควรได้มี โอกาสฝึก

ทักษะการฟังและการอ่าน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนค้นหา

ความหมายของเนื้อเรื่อง โดยการท�านายหรือการเดาเรื่อง 

ส่วนทักษะการพูดและการเขียน ควรให้นักเรียนได้ฝึกการ

เล่าเรื่อง หรือเขียนเรื่องเพื่อสื่อความหมายจากที่ได้อ่าน

หรือฟัง โดยไม่ต้องกังวลกับการพูดผิด ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของมาณวิกา บุญรินทร์ (2552) ได้ศึกษาผลการ

จัดกิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบรูปภาพที่มีต่อความ

สามารถในการจบัใจความของเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยัพบว่า

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบ

ภาพมีความสามารถในการจับใจความหลังการทดลองสูง

กว่าก่อนการทดลอง และเด็กปฐมวัยมีความสนใจต่อการ

จัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบรูปภาพท้ังในภาพรวม 

และ รายพฤติกรรมอยู่ในระดับสนใจมาก

 2. จากการศึกษา ความสนใจต่อการเรียนภาษา

ไทย ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง 

(วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยวิธีการจัดประสบการณ์การ

เล่านิทานประกอบภาพหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยร้อยละ  



324 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

80 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการจัด

ประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบภาพ เป็นวธิกีารจดัการ

เรียนการสอน โดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ เพราะ

นิทานมีอิทธิพลต่อเด็กมากในระดับปฐมวัย การที่ผู ้ใหญ่

และครู ได้รู้จกัใกล้ชดิกบัเด็กโดยการเล่านทิานจะเป็นเครือ่ง

ช่วยให้เข้าใจเดก็มากยิง่ขึน้ และเด็กมคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรู้ 

ดังค�ากล่าวของสมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542) กล่าวว่า การเล่า

นิทาน เป็นวิธีการให้เกิดความรู้วิธีหนึ่ง ที่ท�าให้เด็กสนใจใน

การเรียนรู้ สามารถจดจ�า กล้าแสดงออก และ มีแรงจูงใจ

ที่จะเปิดรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา นอกนั้นยังช่วยตอบ

สนองความต้องการของเด็ก เช่น ความอยากรู้อยากเห็น  

ความต้องการเป็นที่ยอมรับ นอกจากนั้นเนื้อหาของนิทาน

ที่มีความสัมพันธ์ กับความต้องการดังกล่าวจะช่วยให้เด็ก

สมความปรารถนา และ มีความสุข กระตือรือร้น ท่ีจะ

เรียนรู้โดยมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ดังนี้ คือ (1) ข้ันน�า

เข้าสู่บทเรียน (2) ขั้นด�าเนินการสอน (3) ขั้นสรุป ซ่ึงข้ัน

ตอนการสอนแต่ละขั้น จะช่วยท�าให้นักเรียนอยากเรียนรู้ 

เพราะนิทานเป็นส่ือการสอนช่วยเสริมแรงการสอนภาษา 

ให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ภาษาดีขึ้น ท�าให้เกิดความ

สนุกสนาน กระตือรือร้นที่จะท�ากิจกรรมเพลิดเพลินไม่

เบื่อหน่าย มีการจดจ�าที่ดีการส่งเสริมทักษะ ทางด้าน

พัฒนาการนักเรียน ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ดัง

ค�ากล่าวของสมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542) กล่าวไว้ว่า นิทาน

เป็นเร่ืองที่ผูกขึ้นโดยการใช้วาจาเป็นสื่อในการถ่ายทอด 

หรือใช้รูปแบบการเขียนท�านองการเล่าด้วยปากเปล่า  

จุดประสงค์หลักของนิทานเพื่อความบันเทิงใจ และสอด

แทรกค�าสั่งสอนไว้เป็นจุดประสงค์ จากข้างต้นสรุปได้ว่า

นิทานเป็นเรื่องราว ที่เล่าต่อกันมาโดยมีเนื้อเรื่องที่อ้างอิง

จากความจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์

เพือ่ความสนกุสนานเพลดิเพลนิและสอดแทรกคติธรรมสอน

ใจทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาด้านการฟัง - การพูด  

และการอ่าน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ มาณวกิา บญุรนิทร์  

(2552) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

รูปภาพ ที่มีต่อความสามารถในการจับใจความของเด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี 

จ�านวน 20 คนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัย 

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ มีความ

สามารถในการจับใจความหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเดก็ปฐมวยั

มีความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ

รูปภาพ ท้ังในภาพรวมและรายพฤติกรรมอยู่ในระดับสนใจ

มากจากการศึกษาข้ันตอนการสอนท้ัง 3 ข้ันนี้ คือ

 ข้ันน�าเข้าสู่บทเรียน 

 เป็นขัน้การจดัประสบการณ์การเล่านทิานประกอบ

ภาพ ท่ีเน้นกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยใช้วิธีการ

และสือ่ทีห่ลากหลาย ประกอบการใช้ค�าถาม กระตุน้ซกัถาม

ให้นักเรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้นโดยใช้ค�าถามให้คิดย้อน

คนละทาง กับเหตุการณ์ในนิทาน เช่น ก�าหนดให้เหตุการณ์

หรือพฤติกรรมของตัวละครต่างไปจากที่ปรากฏในนิทาน 

ให้นักเรียนร่วมกันคิด และ ให้เหตุผล ทบทวนหรือแสดง

ความคิดเห็นให้ ผู้เรียนน�าประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกับ

ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งเป็นขั้นกระตุ้นก่อนน�าเข้าสู่การเรียน 

ดังค�ากล่าวของเสริมศรี ลักษณศิริ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า  

กจิกรรมการน�าเข้าสูบ่ทเรยีนเป็นกจิกรรมทีค่รทู�าเมือ่เริม่ต้น 

ของการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของ

นกัเรยีน มาอยูท่ีก่ารสอนของคร ูและเป็นการเตรยีมนกัเรยีน

ให้มสีมาธใินการฟังเรือ่งทีค่รจูะสอน เป็นการท�าให้นกัเรยีน

เข้าใจความหมาย ของบทเรียนชัดเจนข้ึน นักเรียนรู้ว่าต่อ

ไปจะเรยีนเรือ่งอะไร และสามารถน�าเอาความรู ้และเทคนคิ

ท่ีนักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียน ท่ีครูจะสอนต่อ

ไปได้ ซึ่งเทคนิคการน�าเข้าสู่บทเรียน มีหลากหลายเทคนิค 

เช่น ใช้อุปกรณ์ท่ีสัมพันธ์กับบทเรียน เช่น ใช้ของจริง หุ่น 

รูปภาพ การเล่านิทาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

งานวิจัยของ (Johnson and Salts, 1977) ได้ศึกษาวิจัย

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม ให้กับเด็กอนุบาลอายุ 3-4 ปี  

ที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยด์ เด็กในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

146 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกเล่านิทานให้ฟัง 

แล้วให้เด็กแสดงบทบาทประกอบตามเรื่องกลุ่มที่สองเล่า

นิทานให้ฟังพร้อมพาไปดูของจริงนอกสถานท่ี เช่น ไปซื้อ

ของไปสวนสัตว์ กลุ่มท่ีสามสนทนากับเด็กเก่ียวกับเรื่องที่

เล่าให้ฟัง กลุม่ทีส่ี ่เป็นกลุม่ควบคมุผลการทดลองปรากฏว่า  

เด็กที่ได้แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเรื่องไปด้วย 

พัฒนาจิตลักษณะต่างๆได้ดีที่สุด แสดงว่าเมื่อเด็กฟังนิทาน

แล้วเด็กย่อมมีความต้องการที่จะเลียนแบบตัวละครตัวที่

ชอบ หรือตัวละครที่ได้รับความส�าเร็จจากพฤติกรรมนั้น ๆ   

นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหานิทานที่เป็นเรื่องไกลความจริง 
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เช่น เทพนิยาย ให้ผลดีต่อจิตลักษณะของเด็กดีกว่านิทาน

ที่มีเน้ือหาใกล้ชีวิตเด็กจริง

 ขั้นด�าเนินการสอน 

 เป็นขั้นที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

ร่วมแสดงออกด้วยการแสดงบทบาทสมมติหรือตั้งค�าถาม

จากนิทานที่ได้ฟังและตอบค�าถามโดยออกแบบกรอบ

ของความคิดจนกระทั่งได้ค�าตอบหรือองค์ความรู้ในเรื่อง

ที่เรียนอย่างชัดเจน ในขั้นตอนน้ีจึงจ�าเป็นต้องมีการร่วม

กันวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ความจริงข้อเท็จจริง หรือค�าตอบท่ี

ต้องการ ดังค�ากล่าวของ Taylor (2000) กล่าวว่า นิทาน

สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ

ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะน�ามาสอนแบบ

บูรณาการทักษะทั้งสี่หรือแยกสอนแต่ละทักษะก็ตาม รวม

ทั้งการฝึกการออกเสียงทั้งนี้ เพราะเนื้อเรื่องในนิทานมีการ

เรียงล�าดับเหตุการณ์ ซึ่งผู้เรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์

การใช้ค�าเหตุการณ์ที่คล้ายกันช่วยให้ผู ้เรียนจ�าค�าศัพท์

ประโยครวม อีกทั้งภาพที่ใช้ประกอบนิทานสามารถสื่อ

ความหมายได้ในท�านองเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของมนวิภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2545) ได้ศึกษา

การพัฒนาบทเรียนนิทานเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการ

เขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  

โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานมีค่าเท่ากับ 93.10/82.24 

ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถทางการเขียน

ภาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนนิทานสูงกว่า

ก่อนการใช้บทเรียนนิทาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียน

นิทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 ขั้นสรุป

 เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนร่วมกนัลงข้อสรปุ พฤตกิรรมและ

เหตุการณ์ที่ดีและที่ควรแก้ไขจากเรื่องในนิทานตลอดจนลง

ข้อสรุปสิ่งที่ควรน�าไปปฏิบัติ สิ่งที่สนับสนุนให้มีกระบวน 

การคิด คือ การผูกเรื่องและการใช้ค�าถามในการให้คิด  

คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผลตามเหตุการณ์และเหตุผลถ้า

เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามท้องเรื่องเป็นการสรุปผลการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้สอนมีโอกาสให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วม โดยร่วมกันสรุปความรู ้ ภาพรวมของเรื่อง

ที่เรียนหรือสรุปสารส�าคัญของนิทาน โดยน�าความรู ้ที่

ได้มาท้ังหมดมาน�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันสรุป 

ขอ้ค้นพบ หรือสังเคราะห์เป็นองค์ความรูใ้หม่ความสามารถ

ในการฟัง - พดู ภาษาไทย หมายถงึ ความสามารถในการฟัง

พูดหรือบอกสิ่งท่ีได้รับฟังถ่ายทอดออกมาด้วยความเข้าใจ

ของนักเรียนอนุบาลช้ันปีท ่ี1 ในการจัดประสบการณ์การ

เล่านทิานประกอบภาพ แล้วสามารถปฏบิตัติามค�าสัง่ง่าย ๆ  

สามารถพูดอธิบายภาพที่ใช้สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมกบัวยั ดงัค�ากล่าวของ Wright (2000) กล่าวว่า  

การน� านิทานมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  

ควรน�ามาสอนให้ครอบคลุมทักษะท้ังสี่โดยเน้นความคล่อง

มากกว่าความถูกต้อง กล่าวคือนักเรียนควรได้มีโอกาสฝึก

ทักษะการฟังและการอ่าน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนค้นหา

ความหมายของเนื้อเรื่อง โดยการท�านายหรือการเดาเรื่อง  

ส่วนทักษะการพูดและการเขียน ควรให้นักเรียนได้ฝึก

การเล่าเรื่อง หรือเขียนเรื่องเพื่อสื่อความหมายจากที่ได้

อ่านหรือฟังโดยไม่ต้องกังวลกับการพูดผิด ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของศุภศิริ บุญประเวศ (2542) ได้ศึกษาการ

พัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าที่

ไม่ตรงตามมาตรา ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล กรงุเทพฯ ผลการวจิยัพบว่า หนงัสอื

นทิานเพือ่เพิม่ทักษะการเขียนสะกดค�าท่ีไม่ตรงตามมาตราที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.31/84.89 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทาน 

เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตราหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ต่อการใช้หนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าท่ี

ไม่ตรงตามมาตรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อน�าเสนอท่ีไปใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

ประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

 001 .1การจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้ วิ ธี การ จัด

ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ท่ีน�ามาใช้สอน 

ควรเป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องสั้น ๆ  และเข้าใจง่าย มีประโยชน์ 

มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เหมาะสมกับวัย และความ

สนใจของนักเรียนท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง
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 001.2 ภาษาที่ใช้สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�า

วันได้ นักเรียนต้องมีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาได้มากที่สุด

จึงจะท�าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนภาษาไทย ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

 001.3 ครูควรน�าสื่อที่หลากหลายและเป ็น

สื่อเอกสารจริงเข้ามาเสริมเพ่ือให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนักเรียนได้เข้าถึงเอกสารจริง

ด้วยตนเองจะท�าให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น

 001.4 การจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้วิธีการจัด

ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ในการสอน

ภาษาไทย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ทุก

ระดับชั้น ซึ่งครูผู้สอนควรเลือกน�าไปใช้ให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแต่ละระดับ จึงจะมีความ

หมายส�าหรับนักเรียนในชีวิตจริง เพราะนักเรียนต้องการ

ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีความหมาย และควรค�านึงถึง

เวลา สถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะดวกและพอเหมาะ

 001.5 การจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้วิธีการจัด

ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ ครูควรจัดให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมหาสื่ออุปกรณ์ หรือร่วม

กนัประดษิฐ์เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจและเป็นการ

กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและอยากเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ   

ด้วยตนเองเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน 

ภาษาไทย

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 002.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัด

ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ กับวิธีการสอน 

อื่น ๆ ได ้แก ่  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  

การทัศนศึกษา การอภิปรายกลุ่ม ฯลฯ

 002.2 ควรมกีารศกึษาความสามารถในการฟัง - พดู 

ภาษาไทยโดยใช้วิธีการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน

ประกอบภาพ กับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ  เช่น ระดับประถม

ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

  002.3 ควรมีการศึกษาโดยใช ้วิ ธีการจัด

ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ โดยน�าไปบูรณ

าการกบัวชิาอืน่ ๆ  ได้แก่ วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณติศาสตร์ 

ฯลฯ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  

(2) ศึกษาความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  

โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (13101) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน 

จ�านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นแบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อ

กัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล

สมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(2) ความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดยใช้วิธี

สอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI หลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก 

 

ค�ำส�ำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์, ความสนใจ, การสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI 
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Abstract

 The purpose of this research was (1) to study the computer learning achievement of Prathom 

Sueksa III students at Anubansamutsongkhram school using Team Assisted Individualization (TAI) learning  

techniques before the experiment and after the experiment and (2) to study the Prathom Sueksa III 

students’ interest towards computer learning of at Anubansamutsongkhram school using team assisted 

individualization after the experiment. The samples used in the research were 40 Prathom Sueksa 

III students who studied Computers (13101) in the second semester of the 2017 academic year at 

Anubansamutsongkhram school. They were selected by cluster random sampling. The instruments  

used in the data collection were lesson plans using Team Assisted Individualization instruction, 

computer learning, and questionnaires of interest towards computer learning. Statistics used for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The results 

of the research indicated that (1) computer learning achievement of Prathom Sueksa III students at 

Anubansamutsongkhram school using team assisted individualization learning techniques after the 

experiment significantly increased their knowledge more than before the experiment at the .01 level.

(2) interest towards computer learning of  Prathom Sueksa III students at Anubansamutsongkhram 

school using team assisted individualization instruction techniques after the experiment was at the 

highest level.

Keywords: computer learning achievement, interest, team assisted individualization 

บทน�ำ
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนในสังคมมากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นเพศใด วัยไหน หรือแม้แต่การประกอบอาชีพในด้าน

ต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ก็ล้วนที่จะต้องท�างานที่มี คอมพิวเตอร์เข้า

มาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งน้ัน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่

คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ ร่วมกับการเรียน

ของนักเรียนและการสอนของครูผู้สอน ทั้งนี้ ท�าให้ในแต่ละ

โรงเรียนได้มีรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ข้ึนมา 

จึงส่งผลให้การเรียนการสอนมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป นักเรียน

มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  อีกทั้งนักเรียนยังได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง 

และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน (วศิน เพิ่มทรัพย์, 2548)

 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2546 ยังได้ก�าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้

เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อ

การด�ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน�า

ความรู้เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี 

มาประยุกต์ใช้ในการท�างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชพี รกัการท�างาน และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการท�างาน  

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง  และมีความ

สุข กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ 

มีทักษะในการท�างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

และการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส�าคัญ 

ดังนี้การด�ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการ

ท�างานในชีวิตประจ�าวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ

สังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส�าเร็จ

ของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของตนเองการออกแบบและเทคโนโลย ีเป็นสาระการ

เรียนรู้ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 331

สร้างสรรค์ โดยน�าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี 

สร้างส่ิงของ เครื่องใช้วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด�ารงชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระ

เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อ

สื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  

การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอาชีพ เป็นสาระ

ทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะทีจ่�าเป็นต่ออาชพี เหน็ความส�าคญัของ

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยี

ได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทาง

ในการประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ, 2551) 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห ่งชาติ  

(Ordinary National Educational Test-O-NET) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ในปีการศึกษา 2556 - 2558กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ระดับ

ชัน้ประถมศกึษาปีท ี6  พบว่า ปีการศกึษา 2556 ในรายวชิา

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ 57.74  

ปีการศึกษา 2557 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 57.99 ปีการ

ศึกษา 2558 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 57.76 จากข้อมูลดัง

กล่าวพบว่า การจัดการเรียนการสอนของวิชาคอมพิวเตอร์

ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ จึงมุ่งเน้นให้ นักเรียนได้เป็นผู้เรียนรู้ และค้น

พบด้วยตนเองมากที่สุด การเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระให้

มีความเหมาะสมกับนักเรียน ได้ตามศักยภาพและความ

ต้องการของตัวนักเรียนเองนอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริม

ให้นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์การท�างานอย่างเป็น

ขั้นตอนเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะความ

คิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ

หลักสูตรแกนกลาง 

 จากความส�าคัญของวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีและสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนดังกล่าว  

ผู ้วิจัยในฐานะครูผู ้สอนคอมพิวเตอร์จึงได้ท�าการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายคน

ได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค TAI ซึ่งพบว่าวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เป็น 

กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ดัให้นกัเรยีนได้ร่วมมอืและช่วยเหลอื

กันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถต่าง

กันออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมี

โครงสร้างที่ชัดเจน มีการท�างานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อ

ให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส�าเร็จร่วม

กัน (สุวิทย์ มูลค�า และอรทัย มูลค�า, 2547) ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของจงจิตร์ คุณสา (2556) ท่ีได้ศึกษาผลของ

การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ผ่านเว็บไซต์โดยใช้

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการท�างานเป็นทีม  

ในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี1 ของนกัเรยีนระดบั

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มี

ระดบัผลการเรยีนแตกต่างกนัทีเ่รยีนด้วยการเรยีนแบบร่วม

มือด้วยเทคนิค TAI ผ่านเว็บไซต์โดยใช้การจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน ในรายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี1  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการท�างานเป็นทีมของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีระดับความสามารถในการท�างาน

เป็นทีมแตกต่างกันท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วย

เทคนิค TAI ผ่านเว็บไซต์โดยใช้การจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  

มีความสามารถในการท�างานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดัง

กล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์จึงสนใจที่จะ

น�าวธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI มาท�าการวจิยักบันกัเรยีน

โดยท�าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

และความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดย

ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI มาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1 .  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
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อนุบาลสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI ก่อนและหลังการทดลอง

 2.  เ พ่ือศึกษาความสนใจต ่อการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอน

แบบร่วมมือเทคนิค TAI  หลังการทดลอง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบร่วมมือของ วัฒนาพร  ระงับ

ทุกข์ (2543) โดยมีข้ันตอนของการสอนแบบร่วมมือ 5 ขั้น

ตอน ดังนี้ (1) ข้ันเตรียมกิจกรรม (2) ข้ันสอน (3) ข้ันท�า

กิจกรรมกลุ่ม (4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ (5) ขั้น

สรุปบทเรียนและประเมินผลการท�างานกลุ่ม ตามแนวคิด

ของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) โดยมุ่งวัดพฤติกรรม 4 ด้าน  

คือ  ด้านความรู้ความจ�า  ด้านความเข้าใจ  ด้านการน�าไป

ใช้และด้านทักษะกระบวนการ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้  

ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม

วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI 

   1. ขั้นเตรียมกิจกรรม

   2. ขั้นสอน 

   3. ขั้นท�ากิจกรรมกลุ่ม

   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ

   5.ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท�างานกลุ่ม

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

  2. ความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอน

แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) หลังการทดลองสูงกว่าก่อน

การทดลอง

 2. ความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที3่ โดยใช้วธิสีอนแบบร่วม

มือด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) หลัง

การทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดย

ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มช่วย

รายบุคคล (TAI)  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้  

 1. รูปแบบการวิจัย

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพ

เครื่องมือ

 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล

 5.การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงทดลอง (pre 

experimental research) ซ่ึงเป็นการทดลองโดยมีกลุ่ม

ทดลองเพียงกลุ่มเดียว ท�าการทดสอบก่อนการทดลองและ

หลังการทดลอง (one group pretest posttest  design) 

ตามรูปแบบของมาเรียม นิลพันธุ์ (2549) ซึ่งมีแบบแผน

การทดลองดังนี้
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ตำรำง 1  

แบบแผนการทดลอง

กลุ่มทดลอง การทดสอบก่อนการทดลอง วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI การทดสอบหลังการทดลอง

E T
1

X T
2

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิชาคอมพิวเตอร์ 

(13101) จ�านวน 5 ห้องเรยีน มนีกัเรยีนทัง้หมดรวม 199 คน 

 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ นกัเรยีนระดบั

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ท่ี

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (13101) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2560จ�านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ซึ่งได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เน่ืองจากโรงเรียนสมุทรสงคราม 

จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนโดยคละความสามารถทางด้านการ

เรียน ห้องละ 40 คนเท่าๆ กัน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดการ

เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค  

TAIจ�านวน 16 แผน รวมเวลา 16 ชั่วโมง

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 XX2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องโปรแกรมสร้าง

งานเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัว

เลือก จ�านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งผ่านการพัฒนาหา

คุณภาพแล้วโดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .87 และมีค่าดัชน ี

ความสอดคล้อง (IOC--Index of Item Objective  

Congruence) .88

 XX2.2 แบบวดัความสนใจต่อการเรยีนคอมพวิเตอร์

ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (check list) ซึง่มเีกณฑ์

การให้คะแนน 2 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความสนใจ

จ�านวน 10 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้วโดยมี

ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่า .89 และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC--Index of Item Objective Congruence) .87

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท�าความเข้าใจกับนักเรียน

ถึงวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI จุดประสงค์การเรียนรู้  

บทบาทของนักเรียนและวิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้

 2. ท�าการทดสอบก่อนการทดลอง (pre - test)  

โดยใช ้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง

 3. ด�าเนินการทดลองด้วยแผนการสอนโดยใช้วิธี

สอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง

 4. ท�าการทดสอบหลังการทดลอง (post - test)  

โดยใช ้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิว เตอร ์และแบบวัดความสนใจต ่อการเรียน

คอมพวิเตอร์ท�าการทดสอบหลงัการทดลองใช้เวลา 2 ช่ัวโมง

 5. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่

อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล

 XX1.1 ค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนน

เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 XX1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ของกลุม่ตวัอย่าง โดยเปรยีบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยของนักเรียนก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ

การหาค่าทีแบบกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for 

dependent samples) 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง

E แทน กลุ่มทดลอง

T
1
 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง

X แทน วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการสอน

แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)

T
2
 แทน การทดสอบหลังการทดลอง
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 XX1.3 ความสนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง โดยการหาค่าเฉลี่ย

 2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 XX2.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่

 XXXXX2.1.1 ค่าเฉลี่ย (mean)  

 XXXXX2.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 XX2.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง

มือ ได้แก่

 XXXXX2.2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 XXXXX2.2.2 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบ

ประเมิน

 XXXXX2.2.3 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ของแบบ

ประเมิน

 XXXXX2.2.4 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ผลกำรวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล

สมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI  

หลังการทดลงสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

 2 .  ผลการศึกษาความสนใจต ่อการ เรี ยน

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

อนุบาลสมุทรสงคราม หลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก

กำรอภิปรำยผล
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสนใจต ่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล

สมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อน

การทดลองและหลังการทดลองผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถ

อภิปรายผลตามล�าดับสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

 1 .  จากศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร ์  พบว ่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนวิชา

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

อนุบาลสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากแนวทฤษฎีวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI ที่ผู ้วิจัยน�ามาใช้ในการทดลองเป็นการสอนตามขั้น

ตอนวิธีสอน 5 ข้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับค�ากล่าวของวัฒนาพร 

ระงับทุกข์ (2000) โดยมีข้ันตอนของการสอนแบบร่วมมือ  

5 ข้ันตอน ดังนี้ (1) ข้ันเตรียมกิจกรรม (2) ข้ันสอน  

(3) ขัน้ท�ากจิกรรมกลุม่ (4) ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

(5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการท�างานกลุ่ม มีดังนี้

 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมกิจกรรม ครูแนะน�าทักษะใน

การเรียนรู้ร่วมกันและจัดเป็นกลุ่มย่อย ๆ  4-5 คน ครูชี้แนะ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การท�างานกลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์

ของบทเรียนและการท�ากิจกรรมร่วมกัน ท�าให้นักเรียน

เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน นักเรียนในกลุ่มมีการปฏิสัมพันธ์ 

(interaction) ร่วมกัน เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน

 ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน ครูทบทวนความรู้เดิม และน�า

เข้าสู่บทเรียนใหม่ ครูแนะน�าเนื้อหา ให้ความรู้แก่นักเรียน  

ใช้สือ่ในการจดัการเรยีนการสอน ให้นกัเรยีนสมัผสักบัแหล่ง

เรียนรู้จริง (authentic material) มีการมอบหมายงานให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มท�างานร่วมกัน

 ข้ันท่ี 3 ข้ันท�ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้การ

ท�างานกลุ่มร่วมกัน ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียนรู้จัก

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง นักเรียนช่วยกันเรียนรู้ แสวงหา

ค�าตอบด้วยตนเอง รู้จักทักษะการสื่อสารกันภายในกลุ่ม 

เป็นการท�ากิจกรรมท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child 

centered) ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค�าแนะน�า

 ขั้นที่  4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  

ในข้ันนี้เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่

ของตนเองได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ ยังมีข้อผิดพลาดตรง

ไหนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เน้นพิจารณาท่ีผลงานกลุ่มก่อน 

แล้วค่อยเป็นผลงานรายบุคคล จากนั้นจึงทดสอบความรู้  

วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ (authentic assessment) 

เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน

 ข้ันท่ี 5 ข้ันสรปุบทเรยีนและประเมนิผลการท�างาน

กลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน และช่วยกันเพิ่ม

เติมในสิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้ นักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน

กลุ่มของตนเองและกลุ่มของเพื่อน เพื่อพิจารณาหาจุดเด่น 

จุดด้อยท�าให้นักเรียนเกิดความรู้เชิงประจักษ์ สามารถวัด

และประเมนิผลตามสภาพจรงิ (authentic assessment) ได้  

 จากการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
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โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ

เทคนิค TAI จึงสรุปได้ว่า วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI 

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล

สมทุรสงคราม ให้มปีระสทิธภิาพและสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คอมพิวเตอร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเนื้อหาเรื่องอื่น 

และระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีสอนแบบร่วม

มือเทคนิค TAI เป็นวิธีสอนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 

กลุ่มเล็ก ๆ  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ 

ความสามารถแตกต่างกนั คือ คนเก่ง ปานกลาง และคนอ่อน  

มีการท�างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 

มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงออกซึ่งทาง

พฤติกรรมในการร่วมมือกันท�างานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน

แล้วกระท�าให้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ความส�าเร็จ

ของทุกคนคือความส�าเร็จของกลุ่ม ดังค�ากล่าวของชนาธิป 

พรกุล (2554) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เป็นวิธีให้นักเรียนท�างานด้วยกันในกลุ่มย่อย ได้เรียนรู ้

และรับผลตอบแทนร่วมกัน โดยการจัดการเรียนรู ้แบบ

ร่วมมือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนทุกระดับความสามารถส่งเสริมการช่วยเหลือร่วม

มือระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน และนักเรียน

ได้รับประสบการณ์การเป็นผู้ชนะและมีความส�าเร็จร่วมกัน 

ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออาศัยแนวคิดที่ว่า เด็ก

อ่อนได้เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนที่เก่งกว่า ในขณะ

เดียวกันเด็กเก่งได้เรียนรู้ถึงความอดทนและเข้าใจความ

แตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่ต้องการ

ความร่วมมือกันท�างานไปสู ่เป้าหมายเดียวกันมากกว่า

การแข่งขัน ซ่ึงการแข่งขันจะท�านักเรียนอ่อนหมดก�าลังใจ  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจงจิตร์ คุณสา (2556)  

ทีไ่ด้ศกึษาผลของการเรยีนแบบร่วมมอืด้วยเทคนคิ TAI ผ่าน

เวบ็โดยใช้การจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน ทีม่ต่ีอผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการท�างานเป็นทมี  

ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกันที่เรียนด้วยการเรียนแบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติท่ีระดับ .01 และผลการ

เปรยีบเทียบความสามารถในการท�างานเป็นทีมของนกัเรยีน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีระดับความสามารถในการ

ท�างานเป็นทีมแตกต่างกันท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค TAI ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1 มีความสามารถในการท�างานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกภรณ์ ทองระย้า (2557) 

ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง Microsoft Excel ด้วยเทคนิคการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

 2. จากการศึกษาความสนใจต่อการเรียนวิชา

คอมพวิเตอร์ พบว่า ความสนใจต่อการเรยีนวชิาคอมพวิเตอร์

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล

สมุทรสงคราม โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI หลัง

การทดลองอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.25 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 ทั้งนี้เนื่องจากแนว

ทฤษฎีวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ท่ีผู้วิจัยน�ามา

ใช้ในการทดลองเป็นการสอนตามขั้นตอนวิธีสอน 5 ขั้น 

ซ่ึงสอดคล้องกับค�ากล่าวของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543)

โดยมีข้ันตอนของการสอนแบบร่วมมือ 5 ข้ันตอน ดังนี้ (1) 

ข้ันเตรียมกิจกรรม (2) ข้ันสอน (3) ข้ันท�ากิจกรรมกลุ่ม (4) 

ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ (5) ขั้นสรุปบทเรียนและ

ประเมินผลการท�างานกลุ่ม มีดังนี้

 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมกิจกรรม ครูแนะน�าทักษะใน

การเรียนรู้ร่วมกันและจัดเป็นกลุ่มย่อยๆ 4-5 คน ครูชี้แนะ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การท�างานกลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์

ของบทเรียนและการท�ากิจกรรมร่วมกัน ท�าให้นักเรียน

เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน นักเรียนในกลุ่มมีการปฏิสัมพันธ์ 

(interaction) ร่วมกัน เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน
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 ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ครูทบทวนความรู้เดิม และน�า

เข้าสู่บทเรียนใหม่ ครูแนะน�าเนื้อหา ให้ความรู้แก่นักเรียน  

ใช้ส่ือในการจดัการเรยีนการสอน ให้นกัเรยีนสมัผสักบัแหล่ง

เรียนรู้จริง (authentic material) มีการมอบหมายงานให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มท�างานร่วมกัน

 ขั้นที่ 3 ขั้นท�ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้การ

ท�างานกลุ่มร่วมกัน ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียนรู้จัก

บทบาทหน้าที่ของตนเอง นักเรียนช่วยกันเรียนรู้ แสวงหา

ค�าตอบด้วยตนเอง รู้จักทักษะการสื่อสารกันภายในกลุ่ม 

เป็นการท�ากิจกรรมที่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child 

centered) ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค�าแนะน�า

 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ใน

ขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่

ของตนเองได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ ยังมีข้อผิดพลาดตรง

ไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เน้นพิจารณาที่ผลงานกลุ่มก่อน 

แล้วค่อยเป็นผลงานรายบุคคล จากน้ันจึงทดสอบความรู้  

วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ (authentic assessment) 

เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน

 ขัน้ที ่5 ขัน้สรปุบทเรยีนและประเมนิผลการท�างาน

กลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน และช่วยกันเพิ่ม

เติมในสิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้ นักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน

กลุ่มของตนเองและกลุ่มของเพื่อน เพื่อพิจารณาหาจุดเด่น 

จุดด้อยท�าให้นักเรียนเกิดความรู้เชิงประจักษ์ สามารถวัด

และประเมนิผลตามสภาพจรงิ (authentic assessment) ได้  

 จากการวิจัย เรื่องความสนใจต่อการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

อนบุาลสมทุรสงคราม โดยใช้วธิสีอนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI 

จึงสรุปได้ว่า วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่าความ

สนใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามหลังการทดลอง

อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI ท�าให้นักเรียนแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ตั้งใจ  

มุ่งมั่น ชื่นชอบ มีความสุข สนุกสนาน พึงพอใจ มีความ

เอาใจใส่ มีความพยายามและให้ความร่วมมือในกิจกรรม

การเรียน ที่มีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ดังค�ากล่าวของ 

ประทีป เมธาคุณวุฒิ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการ

สอนแบบร่วมมือเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผู้เรียน

เป็นกลุ่มละ 3-5 คน สมาชิกอาจมีความสามารถแตกต่าง

กันผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับผิดชอบการท�างาน

ของแต่ละคนในกลุ่มร่วมกัน เพื่อให้งานของกลุ่ม ประสบ

ผลส�าเร็จ โดยสมาชิกในกลุ่มต้องกระตุ้นสมาชิกและช่วย

เหลือกัน ผู ้เรียนท�างานร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน

ตนเองและของกลุ ่มให้มากท่ีสุด เน้นความร่วมมือและ

การสนับสนุนร่วมกันระหว่างผู้เรียนมากกว่าการแข่งขัน  

โดยออกแบบสภาพการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้

เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เป็นวิธีการ

เรียนท่ีใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มผู้เรียนท�างานร่วมกันเพื่อ

ให้บรรลเุป้าหมายโดยมหีลกัการว่าผลส�าเรจ็ของกลุม่คอืผล

ส�าเร็จของตนเองซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราภรณ์  

แป้นสุข (2557) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีทุ ่งสง  

พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน

แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .05   และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคีวาม

พึงพอใจต่อการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ 

บทเรียนบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในระดับมากท่ีสุด และยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วีระพน ภานุรักษ์ (2557) ได้ศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจ๊ิก

ซอว์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอว์  ในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และผู้เรียนมีความพึงพอใจ

ต่อวธิกีารแบบร่วมมอืโดยใช้เทคนคิแบบจิก๊ซอว์ ในรายวชิา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจจะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า

ในครั้งต่อไป ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน

 XX1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอน
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แบบร่วมมือ ครูควรหาตัวอย่างที่หลากหลาย ๆ ตัวอย่าง  

ให้นักเรียนได้ฝึกฝน และให้นักเรียนออกมาอภิปราย 

เสนอแนะ จะช่วยท�าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 XX1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอน

แบบร่วมมือ ควรใช้สื่อเอกสารจริง ที่ได้มาจากการสืบค้น

ทางส่ืออเิล็กทรอนกิส์ทีท่นัสมยัและตรงกบัเนือ้หาทีจ่ะสอน 

เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะ

เรียนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ ในเนื้อหาสาระ

อื่น ๆ และในระดับช้ันอื่น ๆ 

 2. ควรท�าการศกึษาตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยใช้วิธีการ

สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคอื่น ๆ  เช่น วิธีสอนแบบจิ๊กซอว์ 

(jigsaw) วิธีสอนแบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) วิธีสอน

แบบกลุ่มเกมส์แข่งขัน (TGT) เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ

แนะในการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชากรจ�านวนทั้งสิ้น 117 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานการ

บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด

เป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหาร และ 

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รองลงมา

คือ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุน

ทุกภาคส่วน ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการด�าเนินงานบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสี่ (1) ควรมีการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาอันตราย เช่น  

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีไม่ช�ารุดเสียหายอย่างสม�่าเสมอ (2) ดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า สวิทซ์

ไฟฟ้า ปล๊ักไฟให้อยู่ในสภาพดี และห่างจากมือเด็กนักเรียน (3) ควรมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา โดย

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสามเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการด้านการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นภายในต�าบล  

(4) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การเชิญผู้ปกครอง

มาประชุมชี้แจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract

This research is aimed to study the condition of educational quality management of the Child 

Development Center under Bueng Ka Sam Sub-district Administration Organization, Bueng Ka Sam 

Sub-district, Nong Suea District, Pathum Thani Province including the study of problems, obstacles 

and suggestions for the development of educational quality management. This research is a survey  

research collecting data from a total of 117 population using questionnaires as a tool for data  

collection. Statistics used in this research were percentage, mean and standard deviation. The research 

found that the samples had at least some level of satisfaction towards the operation of educational 

quality management at the Child Development Center. Overall, satisfaction is at a high level. When 

considering in details on each area, it was found that the samples were satisfied most with the  

management of the Child Development Center in area of administration, academic and activities, 

followed by place, environment and safety, followed by the personnel and the early childhood 

development networks promotion. And the least are participation and supporting all sectors,  

the satisfaction with the management of the Child Development Center is respectively still at a 

high level. Suggestions from the samples about the educational quality management of the Child  

Development Center under the Bueng Ka Sam Sub-district Administration Organization are as follow  

(1) there should be protection from all accidents that will occur in educational centers, such as 

checking regularly on various playground devices in good condition (2) maintain electrical appliances, 

switches, outlets to be in a good condition and away from children (3) should have a vital role in 

promoting and supporting education The Bueng Ka Sam Sub-district Administration Organization should 

act as a center of educational integration with other educational institutions within the sub-district 

(4) encourage people in the community to participate in educational management together with the 

Child Development Center such as inviting parents to attend the meeting and provide information 

about all activities of the Child Development Center, etc.

Keywords: Management in Quality of Education, Child Development Centers

บทน�ำ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 

 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแก่เด็กเล็กในช่วงวัย 

3-5 ปี เพื่อให้มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญเน่ืองจากเด็กใน

วัยน้ีเป็นช่วงวัยที่ส�าคัญต่อการวางรากฐานทางบุคลิกภาพ

และการพัฒนาการทางสมอง (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542,  

น. 14) เดก็ทีอ่ยูใ่นช่วงปฐมวยัจงึจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันา

อย่างถูกวิธี เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งมีความส�าคัญ

ต่อการพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าต่อไปในอนาคต พระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิม

เติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9 ได้ก�าหนดให้มีการ 

กระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ

องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน และมีการก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษา และจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั

และ ประเภทการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล 
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ครอบครวั ชมุชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2546) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ

องค์กรที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร รวมถึงการจัดบริการ

สาธารณะด้านการศึกษาแก่ประชาชน โดยการจัดบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับ

การพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติ

ปัญญา อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวน 

การเรียนรู ้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และเพื่อ

ให้เด็กเล็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับช่วง

วัย โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย รวมไป

ถึงเพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ

สูงขึ้นต่อไป (ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ, 2544, น. 25) กรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการจัดท�ามาตรฐานและ

ด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  

โดยแบ่งมาตรฐาน ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 

1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐาน

ที่ 2 ด้านบุคลากร มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานท่ี  

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มาตรฐานที่ 4 ด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วน

ร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มาตรฐานที่ 6 ด้าน

ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการจัดการ

ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถาน

ศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของทุก

ภาคส่วน เพือ่วางแผนในการปรบัปรงุ พฒันาศูนย์พฒันาเดก็

เล็กให้เจริญก้าวหน้า และเป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนิน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมไปถึงเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็ก

เล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น, 2553, น. 1 - 5) 

องค ์การบริหารส ่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบล 

บึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้ตระหนัก

ถึงบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ

ศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพตาม

หลักวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบล

บึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จึงได้มอบ

หมายให้คณะผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกา

สาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

เพือ่ก�าหนดแผนงานในการพฒันาการบรหิารจดัการคณุภาพ

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการ

บรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลบึงกาสาม และศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาของกรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และ

ปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบล

บงึกาสาม อ�าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทมุธาน ีให้ได้มาตรฐาน 

มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี

 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ

แนะในการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง การพัฒนา

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึง

กาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

ตามขอบข่ายของตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2553 ใน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี 6 ด้าน ได้แก่ 

   1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   2. ด้านบุคลากร

   3. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

   4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร

   5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

   6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

การพัฒนาขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการคุณภาพการ

ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม 

ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกา

สาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี” เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล มีแนวทางในการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย  เ รื่ อ ง  

“การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์

พฒันาเดก็เล็ก ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลบงึกาสาม 

ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี” ได้แก่ 

เด็ก คณะครู และครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน  

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกา

สาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 117 คน  

โดยได ้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

Selection) จ�านวนทั้งสิ้น 117 คน 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิ จัยได้สร้างแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู ้วิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิด 

ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้

 1. แบบสอบถามส�าหรับประชากรท่ีใช้ในการ

วิจัยเชิงปริมาณในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพการด�าเนิน

งานการบรหิารจดัการคณุภาพการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็  

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบล 

บึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็น  

3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

 ตอนท่ี 2 เป็นข้อค�าถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อ

สภาพการด�าเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทมุธานี

 ตอนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับสภาพการด�าเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียง
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ตรงของเนื้อหา (Content Validity) และน�ามาปรับปรุง

ให้เหมาะสมเพือ่น�าไปสูก่ารใช้จรงิในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ครั้งต่อไป

 2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัย

หาค่าความเชื่อมั่นโดยน�าแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ

ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ในสงักัดองค์การบริหารสว่น

ต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี ที่ได้ปรับปรุงแล้วน�าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากมีองค์ประกอบ

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

ในการทดสอบเครื่องมือจ�านวน 30 คน แล้วน�าผลท่ีได้มา

หาความเชื่อมั่นรวม โดยใช้วิธีการค�านวณค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha coefficient) 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.920

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการด�าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 1. คณะผูว้จิยัขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็ข้อมลู

ไปยังองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม 

อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือในการ

เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

 2. คณะผู้วิจัยศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี จากการน�าข้อมูลที่ได้ สภาพปัญหาและ

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อศึกษาเงื่อนไขท่ีมีผล

ต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา เพื่อน�าไปสู่การ

พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบล 

บึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร คณะครู และผู้ดูแลเด็ก รวม

ถึงผู้ปกครองนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึง

กาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจาก หนังสือ 

เอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบ

สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงแหล่งข้อมูลจากห้องสมุด

ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นต้น

 5. ผู ้วิจัยได้ใช้หลักการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 

(participant observation) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกา

สาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

โดยเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นและก�าหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี

วิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยการ

ตั้งค�าถามในลักษณะท่ัวไปคือ ใคร ท�าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร 

อย่างไร และท�าไม

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ  

ต่อจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน�ามาประมวล

ผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 2. ท�าการเรยีบเรยีงข้อมลูตามประเดน็และหวัข้อท่ี

ได้ก�าหนดไว้ และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท�าการ

สรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ โดยข้อมูลที่

ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากงานเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น 

บทสรุปผู้บริหาร งานวิจัย แนวคิด เป็นต้น และได้จาก

การสังเกตของผู้วิจัยนั้น ส�าหรับในการวิจัยครั้งนี้ได้น�ามา

วเิคราะห์ด้วยวธิกีารจ�าแนกประเภทข้อมลูตามวตัถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ โดยจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่แยกประเภท

ของการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม จะถูกน�ามาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์(SPSS) 

ส�าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ 

ระดับการศึกษา อาชีพ 

 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ
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ความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงานการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน 7 ด้าน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร 

สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มาตรฐานที่ 4 ด้าน

วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ด้านการ

มีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มาตรฐานที่ 

6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผลกำรวิจัย 

 ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง วเิคราะห์

ข้อมูลการแจกแจงความถี่และร้อยละ จ�าแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สรุปได้ดังนี้

 1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศ

หญิง จ�านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 57.26 รองลงมาคือ 

เพศชาย จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74

 2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ คือ อายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 48.55 

รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ�านวน 51 คน  

คิดเป็นร้อยละ 41.69 รองลงมา คือ อายุ 50 ปีขึ้นไป 

จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97 และน้อยที่สุด คือ อายุ 

20 - 30 ปี จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79

 3. รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ คือ  

รายได้ 10,001 - 20,000 บาท จ�านวน 71 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.69 รองลงมา คือ รายได้ 20,001 - 30,000 

บาท จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53 รองลงมา  

คือ รายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.40 และรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จ�านวน 11 คน  

คิดเป็นร้อยละ 9.40 และน้อยที่สุด คือไม่ประสงค์จะเปิด

เผยรายได้ จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98

 4. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จ�านวน 62 คน คดิเป็นร้อย

ละ 52.99 รองลงมา คือ ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาตรี 

และปริญญาตรี จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 35.04 

รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.84 และน้อยที่สุด คือ ประถมศึกษา จ�านวน 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 5.13

 5. อาชีพ พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ คือ 

อาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 40.17  

รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ�านวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.49 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย 

จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 รองลงมาคือ อาชีพ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.84 

และน้อยท่ีสุด คือ อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ รับเลี้ยงเด็ก จ�านวน 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12

 ส่วนที ่2 ข้อมลูสภาพปัจจบุนัด้านความพงึพอใจต่อ

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม  

อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ จะแสดงค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม 

อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้

 ด้านการบริหารงาน กลุ ่มตัวอย่าง มีความพึง

พอใจต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กด้านการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค�าถามที่กลุ่ม

ตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการบริหารมากท่ีสุดคือ ข้อ 5  

การให้บริการดูแล อบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์  

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กอายุ 2 - 5 ปี มีความ

พึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  

รองลงมาคือ ข้อ 6 การให้บริการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กที่

อยู ่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม

และพื้นท่ีใกล้เคียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมาคือ ข้อ 2 ผู ้บริหาร  

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ผู้ปกครองร่วมกัน

วางแผนในการบริหารและจัดการด้านการศึกษา มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ 

ข้อ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน 

อาหารว่าง เครื่องนอน และอาหารเสริม มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือ ข้อ 

4 การแจ้งและจัดท�าเป็นประกาศก�าหนดการเปิด - ปิด  

ภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีนที ่2 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และน้อยที่สุด ข้อ 1 การจัดเวที

ประชาคมเพือ่ส�ารวจความต้องการของชุมชนเพือ่ท่ีจะจดัตัง้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล�าดับ 

 ด้านบุคลากร กลุ ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ

ต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้าน

บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค�าถามที่กลุ ่มตัวอย่าง  

มคีวามพึงพอใจต่อการด�าเนนิงานบรหิารจดัการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กด้านบุคลากร มากที่สุดคือ ข้อ 11 ผู ้ประกอบ

อาหารแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย และจัดเก็บขยะ

ถูกสุขลักษณะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ ข้อ 8 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งที่เหมาะสมกับงาน มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 รองลงมา 

คือ 7.บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพ ในการจัดการ

ศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู ้แก่เด็กอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักวิชาการ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมาคือ  

ข้อ 9 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท�าและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี 

รวมไปถึงการวัดผลอย่างสม�่าเสมอ มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 รองลงมาคือ ข้อ 12  

ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดมทรัพยากรเพือ่การ

บริหารและพัฒนาศนูย์พฒันาเด็กเลก็โดยเน้นการมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.43 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 ผู้ประกอบอาหาร

ได้ประกอบอาหารอย่างถกูสขุลกัษณะ ถกูหลกัอนามยั และ

เป็นไปตามหลกัโภชนาการ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 

 ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั 

ด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนิน

งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารสถานท่ี  

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ค�าถามที่กลุ่มกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนิน

งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารสถานท่ี  

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบุคลากร มากท่ีสุด

คือ ข้อ 15 ที่ตั้งอาคารไม่อยู่ใกล้ถนน และทางรถไฟจน

เกินไป โดยอยู่ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร  

มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.65 รองลงมาคือ ข้อ 16 ทางเข้า-ออกจากตัวอาคารมี

ความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคาร

ได้หากเกิดอุบัติภัย หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ มีความพึงพอใจ

อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมาคือ  

ข้อ 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วป้องกันอันตราย และไม่

อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงอันตราย และเป็นพื้นท่ี ๆ น�้าท่วมไม่ถึง  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  

ข้อรองลงมาคอื ข้อ 14 โรงอาหาร ห้องน�า้ และห้องพยาบาล

มีความเหมาะสมต่อจ�านวนเด็ก มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

เวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น และแยกเป็นสัดส่วน มีความพึงพอใจ

อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 รองลงมาคือ  

ข้อ 13 พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร สะอาด อากาศถ่ายเท

สะดวก ปลอดภัย มีความแข็งแรง และเพียงพอต่อจ�านวน

เดก็ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

3.22 และน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 18 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์

ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายในอาคาร 

และมีแสงสว่างเพียงพอต่อการท�ากิจกรรมของเด็ก มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

 ด ้ านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม

หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค�าถามที่กลุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานบรหิารจดัการศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ด้านวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสตูร มากทีส่ดุคือ

ข้อ 20 การดูแลสุขภาพอนามัย และเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพ

ท่ีดี และปลอดภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือ ข้อ 23 ครอบครัว 

ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู ้ให้กับเด็ก มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ ข้อ 22 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับวัย  

และพฒันาการของเดก็ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มค่ีา

เฉลีย่เท่ากบั 3.81 รองลงมาคอื ข้อ 21 การจดัประสบการณ์

ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย และ

อารมณ์-จิตใจ ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และน้อย

ที่สุด คือ ข้อ 19 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ

ปลอดภัย และเพียงพอต่อจ�านวนเด็ก มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
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 ด้านการมส่ีวนร่วม และสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน 

กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหาร

จดัการศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ด้านการมส่ีวนร่วม และสนบัสนนุ

จากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค�าถามที่กลุ่มตัวอย่าง 

มคีวามพึงพอใจต่อการด�าเนนิงานบรหิารจดัการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

มากที่สุด คือ ข้อ 26 ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสื่อการเรียนการสอน วัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ ข้อ 25 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญผู้ปกครองมาประชุมชี้แจง และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และน้อยที่สุด

คือ ข้อ 24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมให้ชุมชน

ได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 

 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค�าถามท่ีกลุ่ม

ตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัยมากที่สุด คือ ค�าถามข้อ 28 การเผยแพร่งาน

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็ก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ ค�าถามข้อ 27 การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้มี

ศักยภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และน้อยที่สุดคือ ค�าถาม

ข้อ 29 การส่งเสริมการประชุมหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู ้ปกครองนักเรียน ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก�าหนดแผนความร่วมมือในการ

ด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

การอภิปรายผล
 ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการ

ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลบึงกาสาม ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี มีการอภิปรายผลดังนี้ 

 ด้านการบริหารงาน กลุ ่มตัวอย่าง มีความพึง

พอใจต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.86 เนื่องจาก การเปิดโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่าง ผู้บริหาร กรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วม

กันวางแผนในการบริหารและจัดการด้านการศึกษา เช่น  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

งาน เป็นต้น สอดคล้องกับสมุทร ช�านาญ (2546) ท่ีได้

กล่าวว่า หลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป็นการกระจายอ�านาจ ในการตัดสินใจมายังสถานศึกษา 

และความร่วมมือของบุคคลในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา 

สู่ประสิทธิภาพการด�าเนินกิจกรรมทางการศึกษา

 ด้านบคุลากร กลุม่ตวัอย่าง มคีวามพงึพอใจต่อการ

ด�าเนินงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากร

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เนื่องจาก

ทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลบึงกาสามมกีารส่งบุคลากรไป

อบรมทักษะที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา รวมถึงผู้บริหารยัง

มีการจัดสรรงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการ

จดัการศกึษาให้แก่ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัสงักดัองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลบงึกาสามอย่างสม�่าเสมอ ซึง่สอดคล้องกบั  

งานวิจัยของ จิตติรัตน์ แหย่งบุดดา และถนอมวรรณ 

ประเสริฐเจริญสุข (2549) ท่ีได้ท�าการศึกษา การบริหาร

จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน อ�าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจและความคาดหวังด้านบุคลากรอยู ่ใน

ระดับมาก 

 ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั 

กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.65 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกา

สามมีมาตรการ ป้องกันอุบัติภัย และท่ีตั้งอาคารไม่อยู่ใกล้
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ถนน และทางรถไฟจนเกินไป พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร 

สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ

สุนิสา อรัญมิตร (2552) ที่ได้ศึกษา การด�าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยยาง 

อ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พบว่า การด�าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยขวาง 

อ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้านอาคารและสถานท่ี 

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร กลุ่ม

ตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก องค์การบริหารส่วน

ต�าบลบึงกาสาม มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม

กับวัย และพัฒนาการของเด็ก รวมถึงให้ครอบครัว ชุมชน 

และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้กับเด็ก ซ่ึงสอดคล้องกับเขมิกา นุ่มพุ่ม (2553) 

ที่ได้ศึกษา การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลนคร อดุรธาน ีพบว่า การด�าเนนิงานศนูย์พฒันาเดก็  

สังกัดเทศบาลนคร ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  ด้านการมส่ีวนร่วม และสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน 

กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหาร

จดัการศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ด้านการมส่ีวนร่วม และสนบัสนนุ

จากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.50 เนื่องจาก ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญ

ผู้ปกครองมาประชุมชี้แจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ  

ซ่ึงสอดคล้องกับอรพรรณ พรสีมา (2546) ที่ได้กล่าวว่า 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน กับการจัดการศึกษา  

เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการบริหารการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์

ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยความร่วมมอืของชมุชน 

ซ่ึงน�าไปสู่ความส�าเร็จ และความยั่งยืน

 ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการส่งเสริมเครือข่ายการ

พฒันาเดก็ปฐมวัย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

3.57 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกาสาม มีการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้

มศีกัยภาพในการพฒันาเดก็ปฐมวยั รวมถงึการเผยแพร่งาน

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ ส�านัก

ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (2553) ท่ีได้

กล่าวว่า การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และ

ได้มาตรฐาน ควรมีส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา

เด็กปฐมวัยท้ังในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับ

อ�าเภอ ระดับจังหวัด 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างมีความ

พงึพอใจต่อการบรหิารจดัการคณุภาพการศกึษาศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลบงึกาสาม ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ

แล้ว พบว่า ยังมีระดับค่าเฉลี่ยในบางข้อค�าถามที่ต�่ากว่าข้อ

ค�าถามอื่น ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ดังต่อไปนี้ 

 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดระบบโครงสร้างการ

บริหารคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในการบริหารสถาน

ศึกษาในแต่ละข้ันตอน 

 2.ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงเช่ือมโยงกับแหล่งเรียนรู้ตาม

ธรรมชาติในชุมชน

 3.การส่งเสริมการมีร่วมระหว่างคณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อวางแผนในการ

พฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา รวมถงึร่วมกนัตดัสนิ

ใจ วางแผนการด�าเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ร่วมกัน 

 4.ควรส่งเสรมิการจดัท�า เครอืข่ายของศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก

  5.การส่งบคุลากรของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ไปอบรม 

สมัมนา เพิม่เตมิเกีย่วกบัทกัษะต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นในการปฏิบตัิ

งาน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอน เป็นต้น เพื่อน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน (2) ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมัธยม และ (4) ศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บริหารและ

ครูจ�านวน 310 คน ในโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า (1)โดยภาพรวมและ

รายด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก (2) ประสิทธิผลในแต่ละด้านและโดยรวมทุกด้าน

ของการบริหารโรงเรียนมัธยมอยู่ในระดับมาก (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

และประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยม มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 (4) ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการพยากรณ์ ร้อยละ 22 

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน

ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำร

โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหำนคร สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
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บทน�ำ

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและ

การก้าวหน้าของนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นทั้งโอกาสและภัย

คกุคามต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ในด้านของระบบเศรษฐกจิ  

ด้านการเมืองและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น

ล�าดับขั้นอย่างสลับซับซ้อนท�าให้เกิดความเชื่อมโยงกัน

มากขึ้นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การสื่อสารต่าง ๆ ที่แพร่ขยายและก้าว

กระโดดอย่างรวดเร็ว เข้ามามีบทบาทในการด�ารงชีวิต

ของทุกคนอย่างแยกไม่ออก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น ภายใต้กระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ท�าให้องค์การต่าง ๆ  ต้องเน้นพัฒนาองค์การให้ทัน

ต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ในส่วนของการศึกษา ถือว่า

เป็นกลไกหลักที่ส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ ให้

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมที่เข้มแข็ง ดังนั้น จึงจ�า 

เป็นที่จะต้องพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู ้มีความ

รู ้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพให้เต็มก�าลังเพื่อ

Abstract

The purposes of this research were : (1) to study transformational leadership of school  

administrators (2) to study effectiveness of secondary school administration in Bangkok Metropolis 

under the Office of Private Education Commission, (3) to study relationship between transformational 

leadership and effectiveness of secondary school administration, and (4) to study transformational 

leadership of secondary school administration affecting effectiveness of secondary school. The samples 

used in this study were 310 secondary school administration and teachers in Bangkok Metropolis 

under the Office of Private Education Commission. The research instrument used for collecting data 

was at .05 level. The results of this research were as follows: (1) the transformational leadership 

of secondary school administrators were at high levels (2) the effectiveness in overall and each  

aspect of secondary school administration were at high level (3) the relationship between leadership 

transformational of school administrators and the effectiveness of secondary school administration 

in Bangkok Metropolis under the Office of Private Education Commission were positively correlated 

in a rather high level with statistical significance at .01 level (4) transformation leadership of school 

administrators affecting the effectiveness of secondary school was a statistical significance at .05 level 

and had the forecast capacity of 22 percentages.

Keywords: Transformational Leadership, Effectiveness of School Administration

ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อีกทั้ง

การเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ท�าให้สังคมเป็นสังคมวัตถุนิยม  

เกิดการแข่งขัน เห็นแก่ตัว ขาดความสามัคคี ขาดสติ  

และมค่ีานยิมแบบใหม่แพร่ขยายทัว่โลก จงึต้องมกีารปฏริปู

การศึกษา เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขนั ตลอดจนการแข่งขนัในระดบัเวทโีลก (ชฎลิ นิม่นวล,  

2552, น. 8) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้

รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเกิดประเด็นที่น่า

สนใจว่า ในสถานการณ์เช่นนี้สังคมไทยควรจะมีการปรับ

ตัวจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร เพื่อท่ีจะให้เกิดการ

พัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ และสามารถเอาชนะ

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ  ท่ีก�าลังแพร่เข้ามาและพร้อมท่ีจะรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพล

ของผู ้น�าที่มีต่อผู ้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ�านาจ
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แก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู้น�า และผู้ที่เปลี่ยนแปลง

หน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์กร  

ดังนั้นภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็น 

กระบวนการที่เป็นองค์รวม และเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

การของผู้น�าในระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานย่อยขององค์กร 

จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงพบว่า 

“ผู้น�าจะมีการถ่ายโอนหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจ

ท่ีส�าคัญ และขจัดข้อจ�ากัดการท�างานที่ไม่จ�าเป็นออกไป 

ผู้น�ามีการดูแลสอนทักษะให้แก่ผู้ตามที่มีความจ�าเป็นต้อง

แก้ปัญหา ต้องการการริเริ่ม การกระตุ้นการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจที่ส�าคัญ การกระตุ้นการแข่งขันความคิด 

การตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมความร่วม

มือ และการท�างานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมการแก้ปัญหา

แบบสร้างสรรค์ในการบริหารความขัดแย้งต่าง ๆ ผู้น�าจะ

ท�าการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหาร 

เพื่อเน้นและสร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้

บริหารสถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมในกรงุเทพมหานคร สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน

มัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของการ

บริหารโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของการบรหิาร

โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู ้น�ำกำร

เปลี่ยนแปลง

 องค์กรแต่ละแห่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมม ี

ผู ้น�าในการปฏิบัติงาน ผู ้น�าเป ็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญ  

เพราะองค์การใด ๆ  จะเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดขึ้น

อยูก่บัผูน้�า และผูน้�ากม็คีวามส�าคญัทีส่ดุต่อความส�าเรจ็หรือ

ความล้มเหลวขององค์การด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสภาพ

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และอย่างรอบด้านในปัจจบุนั 

หน่วยงานยิ่งต้องการผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีจะน�าพา

องค์การไปสู่เป้าหมายได้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

เพราะฉะนั้นในทุกองค์การผู้น�าจึงมีบทบาทและมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไว้หลากหลายและเพื่อให้

เกิดความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยขอเสนอความหมายของภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลดังนี้

 Bass and Avolio (1990, p.245 อ้างถึงใน 

สัมมา รธนิธย์, 2556, น. 113) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็น 

กระบวนการท่ีผู ้น�ามีอิทธิพลต่อผู ้ร่วมงานและผู ้ตามไป 

สู่ระดับท่ีสูงข้ึน ท�าให้เกิดความตระหนักในภารกิจวิสัยทัศน์

ของทีมและขององค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ไกล

เกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ผลประโยชน์ของกลุ่ม

องค์กร หรือสังคม

 Hoy and Miskel (1991, p. 389) ได้กล่าวว่า 

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงได้รบัการคาดหวงัว่าเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะ

ดังนี้

 1. สามารถก�าหนดชี้แจงในเรื่องความต้องการ

จ�าเป็นส�าหรับการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน

 2. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และรวบรวมความผูกพัน

ต่อวิสัยทัศน์นั้น

 3. ดลใจผูต้ามให้มุง่ค�านงึถึงประโยชน์ขององค์การ

มากกว่าประโยชน์ของตนเอง

 4. เปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ท่ีได้ร่วมวางไว้มากกว่าท่ีจะท�างานภายในบริบทเดิม

 5. เป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ตาม เพื่อที่

จะให้ผู้ตามมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นในเรื่องการพัฒนา

ตนเองและผู้อื่นทั้งนี้ ผู้ตามจะกลายเป็นผู้น�าและผู้น�าจะ

กลายเป็นผู้กระตุ้นให้เกิด การเปลี่ยนแปลงหรือผู้น�าใน
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การเปลี่ยนแปลง (Change agent) และในที่สุดจะสามารถ

เปล่ียนแปลงองค์การได้

 Bass and Avolio (1994, p.2) กล่าวว่า ในช่วง 

2 ทศวรรษที่ผ่านมาทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงได้

พัฒนาเป็นรูปร่างขึ้น โดยการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูล

พัฒนาและฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม  

ทั้งกับผู ้น�าทุกระดับ และผู ้น�าที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มี

กจิกรรม จนถงึผูน้�าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มคีวามกระตอืรอืร้น

ทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล 

สถาบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และต่างวัฒนธรรม  

ผลการศึกษาแสดงให้เป็นว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่

วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผู้น�า (Multifactor Leadership 

Questionnaire : MLQ) ที่สร้างและพัฒนาโดย Bass and 

Avolio เป็นภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิภาพและให้ความพึง

พอใจมากกว่าภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน และมีงานวิจัย

เชิงประจักษ์และการศึกษาทฤษฎีจ�านวนมาก แสดงให้เห็น

ว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ

ต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคลและขององค์การ 

หลังมีการศึกษาทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ

ผู้น�าการเปล่ียนแปลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง คือตั้งแต่ Bass 

เสนอทฤษฎีนี้ในปี ค.ศ.1985 ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้น�าแบบเต็มรูปแบบ 

โมเดลน้ีจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4I’s) 

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของภาวะ

ผู้น�าการแลกเปลี่ยนรวมทั้งภาวะผู้น�าแบบปล่อยตามสบาย 

(Laissez-faire leadership) หรือพฤติกรรมการไม่มีภาวะ

ผู้น�า (Non leadership behaviour) 

  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำร

บริหำรโรงเรียน

 ประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จขององค์กร  

ซ่ึงนักวิชาการได้ให้ความหมายของประสทิธผิลของโรงเรยีน 

ไว้ดังน้ี

 Mott (1972, p. 188) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล  

คือ คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียนนอกจากจะเป็นผู้ที่ต้ังใจศึกษา

เล่าเรยีน มคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการอย่างยอดเยีย่ม 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วยังมี 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติค่านิยมและ

คุณธรรมต่าง ๆ แล้ว การเสริมสร้างประสิทธิผล ท้ังด้าน

ปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนนั้น นอกจากปัจจัยต่าง ๆ 

ได้แก่ อาคารสถานที่ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้เรียน บรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณ์

เพียงพอ และทันสมัยต่อการเรียนการสอนแล้ว บุคคลท่ี

ส�าคัญได้แก่ผู้บริหารและครู เป็นผู้ท่ีมีความส�าคัญยิ่งต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างแท้จริง

 Campbell (1977,  pp. 108-111) ได้กล่าวว่า 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา หมายถึง การท่ีผู้น�าทางการ

ศึกษาสามารถบริหารจัดการโรงเรียน โดยอาศัยหลัก  

4 ประการ คือการปรับตัว (Adaptation) การบรรลุเป้า

หมาย (Goal Achievement) การบรูณาการ (Integration) 

การคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบค่านิยมจนสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ได้

 เสาวลกัษณ์ โสมะทตั(2553, น. 25) ให้ความหมาย

ของ ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึงการบรรลุเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาตัวชี้วัด

จากความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ

ทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ทั้งภายใน ภายนอกและรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายใน

โรงเรยีน จนท�าให้เกดิความพอใจในการท�างาน และสามารถ

ใช้ทรัพยากรทีมีอยู ่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ซ่ึงเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ

 เรียม สุขกล�่า (2553, น. 28) ได้ให้แนวคิดว่า  

ประสิทธิผลโรงเรียน คือ ความส�าเร็จของโรงเรียน 

ที่สามารถท�าหน้าที่ให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 

เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารครู ท่ีสามารถใช้ความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  

เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ ความสามารถในการผลิต

นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูความสามารถพฒันา

นกัเรยีนให้มทีศันคตทิางบวก ความสามารถปรบัเปลีย่นและ

พัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความสามารถแก้

ปัญหาภายในโรงเรียน

 การศกึษาภาวะผูน้�าทีเ่กีย่วข้องหรอืภาวะผูน้�าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ซ่ึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้น�าเริ่มตั้งแต่ในสมัยอดีต

จนถึงสมัยที่เกิดแนวความคิด และทฤษฎีภาวะผู ้น�าขึ้น

หลากหลายแนวคิดและหลากหลายทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
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ผู้น�าซึ่งทฤษฎีหรือแนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้น ต่างก็มีจุดเน้น

ที่แตกต่างกัน ในส่วนของการศึกษาภาวะผู้น�า โดยส่วน

ใหญ่แล้วจะมีการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น�าใน 2 ลักษณะ  

คอื พฤตกิรรมแบบมติรสมัพนัธ์ (แบบมุง่คน) และพฤตกิรรม

แบบกิจสัมพันธ์ (แบบมุ่งงาน) ซึ่งในองค์ประกอบทั้งสอง

อย่างน้ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การในรูป

แบบตามสถานการณ์ ซึ่งผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี

ลักษณะในการมองการณ์ไกล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

การรู้ถึงภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ การดลใจ เป็นผู้กล้าเผชิญ

ปัญหา กระตุ ้นท�าให้เกิดปัญญาโน้มน้าวจิตใจลูกน้อง

ท�าให้คนและงานท้ังระบบดีขึ้น รวมทั้งการยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีทฤษฎีภาวะผู ้น�าในกลุ ่มนี้ 

เช่น ภาวะผู้น�าศรัทธาบารมี(Charismatic Leadership)  

ภาวะผู ้น�าเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Leadership) 

และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) เป็นภาวะผู ้น�าจากจิตวิญญาณ และส่ง

ผลในการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู ้บริหารควรมีภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) ดังนั้น 

ในการบริหารทุก ๆ องค์กรนั้น ถ้าต้องการที่จะให้เกิด

ประสิทธิผลได้นั้น ต้องข้ึนอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย แต่ปัจจัย

ท่ีเป็นตัวก�าหนดส�าคัญท่ีสุดของประสิทธิผลทางการบริหาร

ของผู้บริหาร 3 ด้าน คือปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของ

ผู้บริหาร ได้แก่ ความสามารถในการบริหาร ปัจจัยแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู ้บริหาร ประสบการณ์การบริหาร 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น�า ปัจจัย

สถานการณ์ของโรงเรียน และด้านบรรยากาศของโรงเรียน 

ได้แก่ การสนับสนุนของครูขนาดของโรงเรียน และสถานะ

ทางเศรษฐกิจทางสังคม ภายนอกท่ีท�าให้ครูมีความพึง

พอใจ มีความส�าเร็จในการผลิตนักเรียนและโรงเรียนให้

มีประสิทธิภาพ (พณพร เกษตรเวทิน, 2554, น. 1) ทั้งนี้ 

Bass and Avolio (1990, p. 231) กล่าวว่าภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) เป็นกระ

บวนการท่ีผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน และผู้ตามไปสู่ระดับ

ท่ีสูงข้ึน ท�าให้เกิดความตระหนักในวิสัยทัศน์ และภารกิจ

ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามไป

ให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ผลประโยชน์

ของกลุ่มองค์การหรือสังคม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 
ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหำรโรงเรียน 

1. การสร้างบารม ี

2. การสร้างแรงดลใจ 

3. การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา 

4. การค�านึงถึงความสัมพันธ์กับผู้ตาม

เป็นรายบุคคล  

 
            ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึน 

2. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

 

                    ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตาม

สมมติฐานการวิจัย 
 1.ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน

สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยมใน

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

 2.ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยมใน

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ มวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมัธยมใน

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ได้แก่ ผู ้บริหาร

และครูในโรงเรียนมัธยม ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปีการ

ศึกษา 2561 จ�านวน 1,629 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมท่ีอยู่

ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2561 จ�านวน 310 คน  

ซึ่งก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie 

and Morgan (1970, p. 608) และใช้วธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้  

(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของครูและ

ผู้บริหารในแต่ละเขต

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมใน

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 

1สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนมัธยม  

ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศกึษาเอกชน ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรม

ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยม  

ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนตามแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1990, p.245) 

โดยมข้ีอค�าถามถงึภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 4ด้าน จ�านวน 

28 ข้อ ตอนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามแนวคิดของ Mott 

(1972 as cited in Hoy and Miskel 1991, p. 389)

โดยมีข้อค�าถามถึงประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน จ�านวน 

24 ข้อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยขอหนังสือน�าจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียถึงผู้อ�านวย

การโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูท่ีใช้เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยท�าการเก็บแบบสอบถาม

คืนด้วยตัวผู้วิจัยเองทุกโรงเรียน จากนั้นท�าการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนแล้วจึงด�าเนิน

การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน 

ดั งนี้  (1 )  ผู ้ วิจัยขอหนังสือน�าจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียไปยังผู ้อ�านวยการโรงเรียน

มัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม (2) ผู้วิจัยน�าหนังสือพร้อมแบบสอบถาม 

จ�านวน 310 ฉบับ ไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหารและครูโรงเรียน

มัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนซ่ึงเป็นกลุ ่มตัวอย่างและเก็บ

แบบสอบถามคืนจากผู้บริหารและครู ตามเวลาที่ก�าหนด 

(3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้จาก

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ

น�าข้อมูลท่ีได้มาด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ

ตามหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 1) การวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 

โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)

 2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

(Pearson’s product moment correlation coefficient) 

และการวิ เคราะห ์การถดถอยพหุคูณแบบมี ข้ันตอน  

(Stepwise multiple regression analysis)
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ผลการวิจัย 
 1. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน

มธัยมในกรุงเทพมหานคร สงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่ง

เสรมิการศกึษาเอกชน โดยรวมและรายด้านมค่ีาเฉลีย่อยูใ่น

ระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านการสร้างแรงดลใจ ด้านการสร้างบารมี ด้านการค�านึง

ถงึความสมัพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบคุคล และด้านการกระตุน้ 

ให้ใช้สติปัญญา 

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมใน

กรงุเทพมหานคร สังกดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ศึกษาเอกชน โดยรวม และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก 

และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

ตามล�าดับ

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมใน

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนโดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่

ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์

กันทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 4 ด้าน โดยเรียงล�าดับ

ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างบารมี 

ด้านการสร้างแรงดลใจ ด้านการค�านึงถึงความสัมพันธ์กับ

ผู้ตามเป็นรายบุคคล ด้านการกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา 

 4. ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 4 สามารถร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการพยากรณ์ 

ร้อยละ 22 โดยปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเรียง 

ล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านการค�านึงถึงความ

สัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล ด้านการสร้างบารมีด้าน

การสร้างแรงดลใจ และด้านการกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา

การอภิปรายผล 

 1. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน

มัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยรวม (  = 4.12, SD = 0.55) 

และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงดลใจ 

ด้านการสร้างบารมี ด้านการค�านึงถึงความสัมพันธ์กับ 

ผู้ตามเป็นรายบุคคล และด้านการกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา 

ตามล�าดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมใน

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน มีภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ซึ่งจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของครูมีความ

เชือ่แรงจงูใจ ให้ความเอาใจใส่ต่อการท�างานของครรูวมทัง้มี

พฤติกรรมที่ท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับ ศรัทธา เป็นผู้ท่ี

มีความสามารถในการชักน�าโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่น มีความ

คิดที่คล้อยตามเพื่อให้ครูมีความเต็มใจและกระตือรือร้น

ที่จะท�าให้บรรลุผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่เป็นผู้บริหาร

เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการ

จัดอบรมการใช้หลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียน หรือเทคนิค

การจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูทุกภาคเรียน ผู้บริหาร

เข้ารับการประชุมสัมมนาหรือศึกษาค้นคว้าตนเองเกี่ยว

กับภาวะความเป็นผู้น�าของผู้บริหาร ซ่ึงสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สมโชค โพธิ์งาม (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สระแก้ว เขต 2 ตามการรับรู้ของครูปฏิบัติการสอน โดย

รวมอยู่ในระดับมาก 

 2 . ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ใ น

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน โดยรวม (  = 4.04, SD = 0.61) 

และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการ

ผลตินกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูข้ึน ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรยีน ความสามารถในการพฒันา 

นักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามล�าดับทั้งนี้อาจเป็น

เพราะโรงเรียนมัธยม สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่ง
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เสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครผลิตนักเรียนท่ี

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ นักเรียนมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และพัฒนาผู้เรียน 

เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนอย่าง

เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับ Mott (1972, p. 188) 

กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียนนอกจาก

จะเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ความสามารถทาง

วิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงเป็น

ที่น่าพึงพอใจแล้วยังมีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ 

ทักษะ เจตคติ ค่านิยมและคุณธรรมต่าง ๆ แล้ว การเสริม

สร้างประสิทธิผล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผู้เรียน

นั้น นอกจากปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่ บรรยากาศร่มรื่น สะอาด 

สวยงาม วัสดุอุปกรณ์เพียงพออาคารสถานที่ที่เหมาะสม

เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน และมีความทันสมัย

ต่อการเรียนการสอนแล้ว บุคคลที่ส�าคัญได้แก่ผู ้บริหาร

และครู เป็นผู้ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

อย่างแท้จริง 

 3. ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมใน

กรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ศึกษาเอกชนโดยรวม (.77**) และรายด้านมีความสัมพันธ์

กันทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า 

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 4 ด้าน  

โดยเรียงล�าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ด้านการค�านึงถึงความสัมพันธ์กับผู ้ตามเป็นรายบุคคล  

ด้านการกระตุน้ให้ใช้สตปัิญญาด้านการสร้างบารม ีด้านการ

สร้างแรงดลใจ ตามล�าดบัทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รหิารเป็นผู้

ทีมี่ความรู้ความสามารถในการด�าเนนิกจิการของโรงเรยีนให้

พัฒนาไปอย่างมปีระสทิธภิาพในทกุด้านทัง้คร ูและบคุลากร

ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ นักเรียนมี

ความรู้คูค่ณุธรรม สามารถด�ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวาม

สุข และโรงเรยีนมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของอัจชรา วรีฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาเลย เขต 1-3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนพบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก ที่ระดับสูง  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 4. ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 4 สามารถร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความสามารถในการพยากรณ์  

ร้อยละ 22 โดยปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเรียง 

ล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการค�านึงถึงความ

สัมพันธ ์ กับผู ้ตามเป ็นรายบุคคลด้านการสร ้างบารมี  

ด้านการสร้างแรงดลใจ และด้านการกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา

ท้ังนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยม สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครเป็น 

ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์สูง สามารถมองภาพองค์กรในอนาคต

ตนเองได้ และน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จซึ่งได้มีการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบ การก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียน

ท่ีเด่นชัด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถวางแผนก�าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีทักษะในการ

บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น

ยังพบว่า ความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่

ร่วมกันพัฒนาทั้งด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  

การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนมีความ

เจริญก้าวหน้า โดยพิจารณาจากลักษณะการยอมรับของ

ครูต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหาร

และการเรียนการสอน ความรวดเร็วของครูต่อการพัฒนา

หรือปรับเปลี่ยนวิธีด�าเนินงาน ความกระตือรือร้น ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าทางวิชาการ ดังนั้น

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจึงสามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนกรงุเทพมหานครได้  

และสอดคล้องกบงานวจิยัของณฐัพงศ์ บุญยารมย์ (2553) ได้

ศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อประสทิธผิล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 

3-4 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม 

พบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนสามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01



356 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช ้

 XX1.1 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล

ของการบริหารโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความ

สมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดับค่อนข้างสงู ดังน้ันผูบ้รหิาร

โรงเรียน ที่มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงควรที่จะรักษาและ

พัฒนาระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของตนเองให้สงูขึน้

อย่างต่อเน่ือง และควรมีการฝึกอบรมผู้บริหารโดยเน้นให้

ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น อันจะส่ง

ผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายและ

เกิดประสิทธิผลตามที่ได้ก�าหนดไว้

   1.2 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลง ด้านการค�านึงถึงความสัมพันธ์กับผู้ตาม

เป็นรายบุคคลด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงดลใจ 

และด้านการกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร

ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา สนับสนุน ปัจจัยภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล

ของโรงเรียน ครู และนักเรียนมากยิ่งข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 XX2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างแรงดลใจของผู้บริหาร

โรงเรียน 

 XX2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านความสามารถในการผลิต

นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

 XX2.3 ควรศกึษาความสมัพนัธ์ในด้านการค�านงึถงึ

ความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

References

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness through Transformational 

 Leadership. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). The four Is Transformational Leadership. Journal Of  European  

 Industrial Training, 15 (2), 231.

Boonyarom, N. (2010). Leadership of school administrators affecting the effectiveness of academic  

 management of schools provided instruction at levels 3 - 4 under the Office of Nakhon  

 Phanom Educational Service Area. Master of Education. Educational Administration, Faculty  

 of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)

Kasetwethin, P. (2011). Transformational leadership of management affecting effectiveness of schools  

 in Satuk group under Buriram Primary Education Service Area Office 2. Master of Education,  

 Educational Administration, Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)

Nimnuan, C. (2009). Structural relationship between management virtues and organizational loyalty.  

 Ph.D. Educational Administration, Graduate School, Silpakorn University. (in Thai)

Rathanit, S. (2013). Leadership of management. (3rd ed). Bangkok: Khaofang.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2562 357

Somathat, S. (2010). The relationship between transformational leadership of female administrators  

 and effectiveness of schools under Chonburi Education Service Area Office 1. Master of  

 Education, Educational Administration, Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)

Sukkla, R. (2010). The relationship between quality of work life of government teachers and effectiveness  

 of schools under Sakaeo Education Service Area Office 1. Master of Education, Educational  

 Administration, Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)

Waririt, A. (2010). The relationship between transformational leadership of school administrators and  

 effectiveness of schools under Loei Education Service Area Office 1-3. Master of Education,  

 Educational Administration, Faculty of Education, Loei Rajabhat University. (in Thai)



358 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

(2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ�าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการท�างานของครู และขนาดของโรงเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกจ�านวน 108 คน ได้มาโดย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว กรณีที่พบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างรายคู่  

โดยวิธีของ Scheffe’s ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ 

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยรวม ( =2.96, SD=0.45) และรายด้านอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจ�าแนกตาม เพศ ประสบการณ์การท�างาน และขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารโรงเรียน 
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สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
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บทน�ำ

ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว จึงจ�าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะ

ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

โดยปัจจัยส�าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความ

ท้าทาย ได้แก่ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง  

โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่ท�าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคน

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังนั้น การจัดการศึกษาใน

ยุคปัจจุบัน จึงต้องค�านึงถึงการสร้างคนไทยให้เป็นคนดี 

มีปัญญา มีความสุข และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�าให้มีความจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในทุกระดับ ไม่ว่าจะ

เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู ้สอน 

เพ่ือจะได้ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียน

ให้เหมาะสมกับภารกิจในส่วนรับผิดชอบ และต้องเป็นผู้ที่

เลือกใช้พฤติกรรมหรือวิธีด�าเนินการที่เหมาะสมกับตนเอง 

ผู ้ใต้บังคับบัญชาและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน จึง

จะสามารถพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  

Abstract

 This research aimed to (1) study transformational leadership of the public primary school 

administrators as perceived by teachers under the Office of Nakhon Nayok Primary Educational  

Service’s area (2) compare the teachers’ opinion on transformational leadership as classified by  

gender, teaching experience and school size. The samples were 108 teachers selected by simple 

random sampling. The instrument was a 5-level rating scale questionnaire with 0.93 reliability  

coefficient. The statistics used for data analysis were: Mean, standard deviation, t- test and one-way 

ANOVA, in case of differences were found, Scheffe’s method would be applied. Research results were 

as follows (1) transformational ( = 2.96, SD = 0.45) and in each aspect were at a moderate level,  

they were as follows: Idealized influence of charisma ( = 2.92, SD = 0.52), inspiration motivation  

( = 2.93, SD = 0.50), intellectual stimulation ( =2.92, SD=0.52), and individualized consideration  

( = 2.83, SD = 0.51) respectively (2) when comparing teachers’ opinions related to transformational 

leadership by gender, teaching experience and school size, they were significantly different at 05 level.

Keywords: transformational leadership, school administrator

ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจึง

จะเป็นผู้น�าที่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่ทิศทางใหม่

ที่ดีกว่าเดิมและเป็นผู้ที่มีความสามารถท�าให้ข้าราชการ

ครูตระหนักถึงเป้าหมายท้ังหมดของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ 

กว้างไกล กล้าเผชิญกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลง  

(คุณวุฒิ คนฉลาด, 2540, น. 170 อ้างถึงใน สุกิจ บุญขาว, 

2560, น. 3)  

 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ท้ังผู้น�า

และผู้ตามต่างยกระดับคุณธรรมและจูงใจซึ่งกันและกัน 

ผู้น�าพยายามยกระดับจิตส�านึกของผู้ตาม โดยให้มีอุดมคติ

สูงข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีต้องการอย่าง

มากในปัจจุบัน (ชรัตน์ จีนขาวข�า, 2547, น. 1-2 อ้างถึง

ใน สุกิจ บุญขาว, 2560, น. 2) ส�าหรับองค์ประกอบส�าคัญ

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงนี้ จะสามารถเป็นแรงจูงใจ

ให้ ครู อาจารย์ ให้ความร่วมมือในการท�างานด้วยความ

เต็มใจ เพราะว่าภาวะผู้น�านี้ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญอยู ่

4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี (Charisma) เป็นลักษณะ

เฉพาะตัว ท่ีผู้ตามจะเกิดความเช่ือถือศรัทธาย่อมปฏิบัติตม

ด้วยความเต็มใจ ด้านการค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
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บุคคล (Individualized Consideration) คือผู้น�าจะ

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ท�าให้การมอบหมาย

งานตามความถนัดที่ผู้ตามสนใจให้ท�างานมีประสิทธิภาพ  

ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) 

คือการที่ผู้น�าพยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามใช้ปัญญาในการ

แก้ไขปัญหาโดยรอบคอบ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) คือการที่ผู้น�าใช้วิธีการต่างๆ 

เพื่อชักน�าให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงานและปฏิบัติงานโดยไม่

เห็นประโยชน์ส่วนตัว (Bums, 1978, p. 20) 

ผู ้บริหารโรงเรียนมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ต่อผล

ส�าเร็จของโรงเรียน พฤติกรรมของผู้น�าจ�าเป็นต้องค�านึงถึง

เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียน

ให้เหมาะสมกับภารกิจในส่วนรับผิดชอบ (จ�ารัส นองมาก, 

2531, อ้างถึงใน กัมพล แช่มสา, 2550) และต้องเป็นผู้ท่ี

เลือกใช้พฤติกรรมหรือวิธีด�าเนินการที่เหมาะสมกับตนเอง 

ผู้ใต้บังคับบัญชาและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน จึงจะ

สามารถพัฒนาหน่วยงานให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า (ศริวิรรณ 

ศิริอารยา, 2544, น. 8-10)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้

บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจ�าแนกตามเพศ 

ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ความหมายของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

 สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบด้านใน

ปัจจบุนัองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  ย่อมต้องการผูน้�าในการ

ปฏิบัติงาน ที่สามารถปรับเปลี่ยนความต้องการของหน่วย

งานโดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถ

ด�ารงคงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น  

ผู ้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องเป็นผู ้ที่มีภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงที่จะน�าพาองค์การไปสู ่เป้าหมาย

ได้ส�าเร็จตามที่ตั้งไว้ นักวิชาการต่าง ๆ หลายท่านได้ให้

ทัศนะเกี่ยวกับความหมายของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ไว้หลากหลายดังนี้

 อภิวัฒน์ แสงสุกวาว (2555, น. 17) สรุปว่า 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่

ผู ้น�าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท�างานเป็นกระ

บวนการท่ีผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนสภาพ

หรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่

สูงข้ึนมีศักยภาพมากข้ึนท�าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ

และวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่า

ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม

 ปราณี พึ่งฉิม (2556, น. 12) ให้ความหมายของ

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง หมายถึงกระบวนการท่ีมอีทิธพิล

ต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมให้ตระหนักรู้

ภารกิจ วิสัยทัศน์ จงรักภักดี กระตือรือร้น แรงบันดาล

ใจ สร้างความผูกพันในการแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ และ

กลยุทธ์ขององค์การ เพื่อน�าไปสู่ประโยชน์ขององค์การ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

 เกล้ารจิกา ถวัลย์เสรี (2557, น. 20) กล่าวว่า 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การใช้การปฏิสัมพันธ์

กับผู้ร่วมงานในการสร้างความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจให้

สูงข้ึน จนส่งผลให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นรูปแบบพฤติกรรม

ผู้น�าที่มีความสามารถใช้คุณลักษณะที่ส�าคัญของตนเองใน

การบริหาร ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างอุดมการณ์ การสร้าง

แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค�านึงถึงการ

เป็นปัจเจกบุคคล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่าง

ผู้ร่วมงานหรือผู้ติดตาม ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง

ที่ผู ้น�าหรือผู ้บริหารต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

เป้าหมาย

 จินตรัตน์ ธ�ารงวิริยะวงศ์ (2558, น. 23) กล่าว

ว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การใช้ศาสตร์

และศิลป์ ในการบริหารจัดการในองค์การเพื่อเปลี่ยนแปลง

ความพยายามในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้สูงขึ้นกว่า

ความพยายามท่ีคาดหวัง ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน ให้มี

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความ

สามารถ และลักษณะการปฏิบัติงานไปสู ่ระดับท่ีสูงขึ้น  

มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางท่ีดีและยั่งยืน ท้ังในตัวบุคคลและองค์การ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 Bass and Avolio (1994, p. 245 อ้างถึง

ใน สัมมา รธนิธย์, 2556 , น. 113) กล่าวว่า ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นจากความ

พยายามที่คาดหวัง เป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง  

โดยผู้น�าแสดงบทบาทท�าให้ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจยินดี 

จงรักภักดี และนับถือ ท�าให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพ  

เป็นนักพัฒนา เป็นผู้เสริมแรงได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้น�าจะต้อง

ยกระดับความรู้สึก ความส�านึกของผู้ตาม ให้ความส�าคัญ

และคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการที่จะบรรลุถึง

ผลลัพธ์ที่ต้องการท�าให้ผู้ตามไม่ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตน

แต่อุทิศตนเพื่อองค์การ

 Bass (1985 อ้างถึงใน นุตริยา จิตตารมย์, 2557, 

น. 8) กล่าวถงึภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงว่าเป็นผูน้�าทีท่�าให้

ผู้ตามอยู่เหนือกว่า ความสนใจของตนเอง ผ่านทางการ 

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ  

การกระตุ ้นทางป ัญญา หรือการค�านึงถึงความเป ็น

ปัจเจกบุคคล ผู ้น�าจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์

ของผู้ตามที่ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจจะแห่งตน 

ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม องค์การและผู้อื่น นอกจาก

น้ัน ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้น

ความหมายของงานในชีวิตของผู้ตามให้สูงขึ้น อาจจะช้ีน�า

หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความต้องการทางศีล

ธรรมให้สูงขึ้นด้วย

 ดังนั้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงหมาย

ถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้น�าองค์การหรือผู้ท่ีบริหาร

องค์การที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามต้องใช้ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการองค์การพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีพยายามสร้างให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืนในตัวบุคคลของผู้ร่วม

งานหรือผู้ตาม และองค์การ เพื่อให้มีการสร้างวิสัยทัศน์ 

สร้างแนวความคดิใหม่ๆรวมทัง้การท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามและ

องค์การพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามได้ใช้ความ

รู้ความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  เพื่อพัฒนา

องค์การให้ประสบผลส�าเร็จ มุ ่งประโยชน์ขององค์การ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตนอนัจะก่อให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ

ต่อองค์การซ่ึงเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนและมั่นคง 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงส�ารวจเกีย่วกบัความ

เป็นภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายกจ�าแนกตามเพศ ประสบการณ์ 

ในการท�างานครู และขนาดของโรงเรียน ตามกรอบแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ แบส และ อโวลิโอ 

(Bass and Avolio, 1990, p. 19) ประกอบด้วย ภาวะ

ผู้น�า 4 ด้าน คือ ด้านสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาล

ใจ ด้านการกระตุ้นการใช้เชาว์ปัญญา ด้านการค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังภาพ 1

ตัวแปรสถำนภำพ ตัวแปรท่ีศึกษำ

XXXสถานภาพของครูผู้สอน 
XXX1. เพศ
XXX    1.1 ชาย
XXX    1.2 หญิง
XXX2. ประสบการณ์ในการท�างานครู  
XXX    2.1 ต�่ากว่า 10 ปี
XXX    2.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
XXX3. ขนาดของโรงเรียน
XXX    3.1 ขนาดเล็ก
XXX    3.2 ขนาดกลาง
XXX    3.3 ขนาดใหญ่

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารโรงเรียน

    1. ด้านการสร้างบารมี 

    2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

    3. ด้านการกระตุ้นการใช้เชาว์ปัญญา

      4. ด้านการค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

ตามความคดิเหน็ของครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครนายกจ�าแนกตามเพศ ประสบการณ์ใน

สอนและขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน

 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 

2561 จ�านวน 150 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ 

ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครนายก ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 108 คน 

ตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-609) 

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 

 1. เพศ 

 2. ประสบการณ์ในการท างานของครู

 3. ขนาดของโรงเรียน

 ตอนที่  2 ค�าถามเกี่ยวกับ ภาวะผู ้น� าการ

เปลีย่นแปลง ของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามความคดิเหน็ของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

Bass and Avolio (1990, p. 19) ประกอบด้วย

 1. ด้านการสร้างบารมี  

 2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   

 3. ด้านการกระตุ้นการใช้เชาวน์ปัญญา  

 4. ด้านการค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสุด ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตาม ข้ันตอนดังนี้ 

 1. ผู ้วิจัยขอหนังสือน�าจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอความ อนุเคราะห์จาก

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ผู้วิจัยน�าหนังสือพร้อมแบบสอบถาม จ�านวน 

108 ฉบับ ไปเก็บข้อมูลกับครูในสังกัดส�านักงานเขต พื้นที่

การศึกษานครนายก 

 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่

ได้จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

และน�าข้อมูลท่ีได้มาด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการศกึษาวจิยั และการทดสอบ

สมมติฐานดังนี้

 1 .  ห า ค ่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  ( r e l i a b i l i t y )  

ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์ อัลฟา  

(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 XX2.1 ค่าร้อยละ (percentage) 

 XX2.2 ค่าเฉลี่ย (mean) 

 XX2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard De-

viation) 

 XX2.4 เปรียบเทียบความแตกต่างจ�าแนกตาม

ต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน

ท่ีสังกัด ใช้สถิติ t-test, F-test (One-way ANOVA) ใน

กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท�าการทดสอบเป็น

รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Schaffer’s Method)

 3. การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า ก�าหนด ไว้ดังนี้ (บุญชม  

ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2556, น. 13-14)

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า มีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงระดับมากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า มีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงในระดับมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า มีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.00 หมายความว่า มีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า มีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงในระดับน้อยที่สุด

ผลกำรวิจัย 

 จากการวจัิย การศึกษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู ้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายกจ�าแนก

ตาม เพศ ประสบการณ์ท�างาน และขนาดของโรงเรียนสรุป

ผลได้ดังน้ี

  1. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวม 

( =2.96,SD=0.45) และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี 

ด้านการดลใจด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา และ ด้านความ

มุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ตามล�าดับ

 XX1.1 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายกด้านการสร้างบารมีโดย

รวม ( =3.17, SD=0.40) และรายด้านอยู่ในระดับปาน

กลาง ยกเว้น ผู ้บริหารให้ความส�าคัญต่อความคิดและ

ความเชื่อของผู้ร่วมงาน และผู้บริหารค�านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่ในระดับปานกลาง 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ผู้บริหารให้ความส�าคญัต่อความคิดและความเชือ่ของผูร้ว่ม

งานผู้บริหารค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตนผู้บริหารประพฤติตนได้เหมาะสม ท�าให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชาเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร ส่วน

อันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารมีการตัดสินใจโดยค�านึงถึงผล

ตามมาทางด้านศีลธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรม 

เป็นกลางในการตัดสินใจ

 XX1 .2  ภาวะผู ้ น� าการ เปลี่ ยนแปลงของ 

ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกด้านการดลใจ

โดยรวม( =2.93, SD=0.50)และรายด้านอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ผู้บริหารมีมาตรฐานในการท�างานสูงผู้บริหารสร้าง

จินตนาการและมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้

บริหารให้ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 

อย่างสม�่าเสมอ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารมองโลก

ในแง่ดี คิดเชิงบวก

 XX1 .3  ภาวะผู ้ น� าการ เปลี่ ยนแปลงของ 

ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกด้านการ 

กระตุ้นการใช้ปัญญาโดยรวม ( =2.92,SD=0.52) และราย

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นผู้บริหารมีมาตรฐานใน

การท�างานสูงและผู้บริหารสร้างจินตนาการและมีความ

คิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหาร

มีมาตรฐานในการท�างานสูงผู้บริหารสร้างจินตนาการและ

มีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้ขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานกับผู ้ร่วมงาน อย่างสม�่าเสมอ 

ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารมองโลกในแง่ดี คิดเชิงบวก

 XX1.4 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษานครนายกด้านความมุง่ความสมัพนัธ์

เป็นรายบุคคลโดยรวม( =2.83,SD=0.51)และรายด้านอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ยกเว้นผูบ้รหิารมกีารสนบัสนนุให้ผูใ้ต้บงัคบั

บัญชาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้สูงขึ้น

และผู้บริหารแจ้งข่าวสารความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

และเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานทราบสม�่าเสมอ อยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ผู้บริหารแจ้งข่าวสารความเปลี่ยนแปลงทางการ

ศึกษาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานทราบสม�่าเสมอ

ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาต่อเพื่อ

เพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้สูงข้ึนผู้บริหารเสนอแนะ

วิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วน

อันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบตามล�าดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู ้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกมีดังนี้

 XX2. 1 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่



364 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

การศึกษาประถมศึกษานครนายกจ�าแนกตามเพศโดยรวม

และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05โดยเพศชายมีความเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารมากกว่าเพศหญิง

 XX2.2 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษานครนายกจ�าแนกตามประสบการณ์

การท�างาน โดยรวมและรายได้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05โดยครูที่มีประสบการณ์ท�างานต�่ากว่า 

10 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้

บริหารมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ท�างาน 10 ปีขึ้นไป

 XX2 .3  ภาวะผู ้ น� าการ เปลี่ ยนแปลงของ 

ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจ�าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 3. ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครนายกซึ่งสามารถสรุปในแต่ละด้าน

ได้ดังน้ี ซึ่งสามารถ สรุปได้ดังนี้ 

 XX3.1 ด้านการสร้างบารมีผู้บริหารสถานศึกษา 

ต้องมีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการสร้างวิสัยทัศน์ท่ี

เป็นกระบวนการท�าให้ บุคลากรมีการยอมรับโดยอาศัย  

วิสัยทัศน์ร่วมกัน และการที่ผู ้บริหารสถานศึกษาสร้าง

ความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งส ่งผลให้ บุคลากรเกิดการ

ยอมรับ ศรัทธา ไว้วางใจจนเกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกัน  

ตลอดจนการประพฤติ ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

 XX3.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจผู ้บริหาร

สถานศึกษาแสดงออก หรือมีพฤติกรรม ที่แสดงออกถึง

การโน้มน้าว จูงใจหรือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ

ต่อวิสัยทัศน์ อยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายามมาก

เป็นพิเศษ และเกิดจิตวิญญาณ ของการท�างานเป็นทีม  

เชื่อมั่น และยอมรับในวิสัยทัศน์ว่าจะสามารถท�าให้บรรลุ

เป้าหมายร่วมกันได้ ซึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจนั่นผู ้

บริหารสถานศึกษาอาจจะให้รางวัลตามสถานการณ์ได้เพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้เกิด ความร่วมมือ   

 XX3 . 3  ด ้ า นกา รกระตุ ้ น ก า ร ใ ช ้ ป ัญญา 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ เป็นการ

กระตุ ้นให้บุคลากรตระหนักถึงวิธีการหรือแนวทางใหม่  

ในการแก้ปัญหา แสดงให้เห็น ถึงความคิดเห็นมองปัญหา

ในแง่มุมต่างๆ ที่ท�าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหาโดย

ใช้เหตุผลและ ข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นระบบร่วมกัน  

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งผู้บริหาร

อาจจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกระตุ้นทางปัญญานั้น

ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันหรือองค์การ ตลอด

จนการสร้างความรู้ต่าง ๆ 

 4. ด้านความมุ ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ

เอาใจใส่เป็นพิเศษแก่บุคลากรแต่ละบุคคล และมีการ

วิเคราะห์ ความต้องการ ความสามารถ โดยผู้บริหารสถาน

ศึกษาเป็นทั้งผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ฝึกสอน ที่จะส่งเสริม

พัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเอง และให้โอกาสในการเรียน

รู้สิ่งใหม่ ๆ

 

กำรอภิปรำยผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

มีประเด็นส�าคัญท่ีค้นพบผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรียน

ตามความคดิเหน็ของครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวม( =2.96,SD=0.45) 

และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร

เป็นผู้ท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ ความเช่ือมั่นซึ่งน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานของครู ให้ความเอาใจใส่ต่อการท�างานของครู  

รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีท่�าให้ผูร่้วมงานเกดิการยอมรบั ศรทัธา  

มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น เพื่อให้ครูมีความ

เต็มใจและกระตือรือร้นในการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชัย พูลเจริญ (2548) ได้

ศึกษาความเป็นภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม มีแบบภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงอยู ่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของปรีชา ทัศน์ละไม (2549) ได้ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนและ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
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ศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3 โดย

ภาพรวม มีแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ

มาก และภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของดุสิต สมศรี (2555) ศึกษา

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวม

ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

 XX1.1 จากการศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของผู ้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ด้านการสร้างบารมีโดยรวม ( =3.17,SD=0.40)และราย

ด้านอยู ่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู ้บริหาร

ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู แสดงความสามารถ 

กล้าคิดกล้าตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง อุทิศเวลาให้กับ

ส่วนรวมท�าให้ครูเกิดความเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้ใจ ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ (Bass, 1998, pp. 5-6) ได้กล่าว

ว่า ผู้มีบารมี คือ การที่ผู ้น�าสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 

ท�าให้ผู้ตามเกิดการยอมรับ ศรัทธา จงรักภักดี อุทิศตน

โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน โน้มน้าวจิตใจให้มีความ

คิดเห็นคล้อยตามจากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายกด้านการสร้างบารมีโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของรัตนา นาคมุสิก 

(2559) ได้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัยภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดบัปานกลางและสอดคล้องกบังานวจัิยของดสุติ สมศรี 

(2551) ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

โดยภาพรวมและรายด้านผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับปานกลาง

 XX1.2 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายกด้านการดลใจโดยรวม 

( =2.93,SD=0.50) และรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นี้

เป็นเพราะผู้บริหารมีความกระตือรือร้นให้การท�างานเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมาย และให้ความไว้วางใจแก่ครูว่าจะปฏิบัติ

หน้าท่ีให้ส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย มีการส่งเสริมการท�า

กจิกรรมท่ีให้ครไูด้ท�างานเป็นทีม และผูบ้รหิารมกีารให้ก�าลงั

ใจกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จจึงให้ครูมีขวัญและก�าลังใจ

ในการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา นาคมุสิก 

(2559) ได้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัยภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยเกียรติชัย 

ประภากร วริยิะ (2555) ได้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

และแรงจูงใจที่ส่งผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ใน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย

ภาพรวมและรายด้านผู ้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู ่ใน

ระดับปานกลาง 

 XX1.3 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก ด้านการกระตุ้นการ

ใช้ปัญญาโดนรวม( =2.92,SD=0.52) และรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลางท้ังนี้อาจเป็นเพราะองค์การทุกแห่งย่อม

มีปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก 

ผู้บริหารมองเห็นถึงการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

ภายในโรงเรียน จึงมักจะมอบหมายให้ผู้ร่วมงานได้ช่วยกัน

คิดแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ  ไม่ว่าจะแบบ

เปิดเช่น การประชุมระดมความคิด หรือสั่งการโดยส่วนตัว 

เมื่อผู้ร่วมงานได้รับโอกาสให้แก้ปัญหาก็จะเกิดความภูมิใจ

และพยายามท่ีจะท�างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จ มีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้รับการอบรมเพ่ิมเติม

ในงานด้านต่าง ๆ เพื่อน�ามาพัฒนาแนวความคิด และน�า

มาปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ (Bass, 1998, pp.5-6) ท่ีกล่าวว่าการกระตุ้น

เชาว์ปัญญาเป็นกระบวนการที่ผู้น�ากระตุ้นผู้ตาม ให้เห็น

วิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา โดยท�าให้ผู้ตาม

มีความพอใจและมีความตั้งใจ ส่งเสริมให้ผู ้ตามเข้าใจ

ในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมั่นใจและ 

ส่งเสรมิคณุค่าของผลลพัธ์ทีต้่องการ เป็นผลให้บคุลากรเกดิ

ความพยายามในการปฏิบัติงานมากข้ึน และแก้ปัญหาใน

การปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ขวัญชัย พูลเจริญ (2548) ได้ศึกษาความเป็นภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอบ้านโพธิ์ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยภาพรวม มีแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการ 

กระตุ้นการใช้ปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของดุสิต สมศรี (2555) ศึกษาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน

ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

 XX1.4 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษานครนายกด้านความมุง่ความสมัพนัธ์

เป็นรายบุคคลโดยรวม (  =2.83,SD=0.51) และรายด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู ้บริหารมีการ

มอบหมายงานโดยค�านึงถึงความสามารถของแต่ละคน  

ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหาส่งเสริมให้ครู

ได้รับการฝึกอบรมไม่ต�่ากว่า 15 ชั่วโมงในแต่ละปีการศึกษา 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเกียรติชัย ประภากรวิริยะ (2555)

ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจที่ส่งผล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จงัหวดัพระนครศรอียธุยาโดยภาพรวมและรายด้านผูบ้รหิาร

มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พระกฤศกร อัครภพเมธี (2557) ศึกษาภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตยพบว่าภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงด้านความมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลอยู่

ในระดับปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู ้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกมีดังนี้

 XX2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จ�าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยข้าราชการเพศชายมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

มากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความใกล้

ชิดกับข้าราชการเพศชายมากกว่า โดยมีการมอบหมายงาน

ท่ีส�าคัญ ๆ ให้รับผิดชอบอยู่เสมอ ซ่ึงผู้บริหารอาจจะมอง

ว่าข้าราชการเพศชายสามารถที่จะท�างานได้ทุกแบบและ 

สามารปฏิบัติงานได้จนประสบความส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อารี กังสานุกูล (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 2 จ�าแนกตามเพศครู  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐฌานันท์  

เรอืงดาหลวง (2551) ศกึษาพฤตกิรรมผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ในผูบ้รหิารสถานศกึษาของผูบ้รหิาร คร ูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี  

ผลการวิจัยพบว ่า ค ่าเฉลี่ยของพฤติกรรมผู ้น�าการ 

เปลี่ ยนแปลงในผู ้บริหารสถานศึกษาของผู ้บริหาร  

ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ�าแนกตามเพศ  

พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และสอดคล้องกบังานวจิยัของวณีา เพชรจริะวรพงศ์ (2552) 

 ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จ�าแนกตามเพศ พบว่า

โดยรวมครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน  

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าทฤษฎด้ีานผูน้�ามติรสมัพนัธ์

ครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ .05 

 XX2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน โดยรวมและราย

ได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยพบว่า ข้าราชการครูที่มี

ประสบการณการท�างานน้อยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษามากกว่า

ข้าราชการท่ีมีประสบการณ์มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู ้

บริหารมีความสนใจในข้าราชการครูที่มีประสบการณ์น้อย 
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โดยมอบหมายงานให้ข้าราชการครใูหม่ ๆ  มากกว่า เพราะครู

ทีม่ปีระสบการณ์น้อยมกัจะมคีวามต้ังในการท�างานมากกว่า

ครูที่มีประสบการณ์มาก มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้

รับมอบหมาย มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้า

หมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการสอน

อยู่ตลอดเวลา สนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่ ส่วนผู้ที่

ท�างานมานานนั้น มักไม่มีความกระตือรือร้นในการสอน ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของอารี กังสานุกูล (2553) ได้ศึกษา

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบ

ว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ีเขต 2 จ�าแนกตาม

ประสบการณ์การท�างานของครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของวีณา เพชรจิระวรพงศ์ (2552) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

มัธยมสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมครูมี

ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าทฤษฎีด้านผู้น�ามิตรสัมพันธ์และด้านผู้น�าแสดงออก

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ครูมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของวันเพ็ญ รัตนอนันต์ (2555) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง และประสบการณ์การด�ารง

ต�าแหน่งของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้าน มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารที่

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษาและมีประสบการณ์

ในการด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 5 ปีขึ้นไปมีภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงมากกว่ารองผู้อ�านวยการสถานศึกษาและมี

ประสบการณ์ในการด�ารงต�าแหน่งต�่ากว่า 5 ปี 

 XX2.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายกจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบ

ว่า โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความคิดเห็นแตก

ต่างกันทุกด้าน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเนื่องมาจาก

โรงเรียนขนาดเล็กมีวัสดุอุปกรณ์ในการท�างานน้อย ไม่มี

การกระจายงานเพราะมีครูผู้สอนน้อยต้องช่วยกันท�างาน 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การบริหารองค์การน้อย

กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ซ่ึงต้องอาศัยความรวดเร็วในการ

ท�างานให้ตรงเวลา ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากร

มากกว่า แบ่งงานกันรับผิดอย่างดีมีการท�างานรวดเร็วกว่า 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุมาลี ละม่อม (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารการศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ�าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ณัฐฌานันท์ เรืองดาหลวง (2551) ศึกษาพฤติกรรมผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู 

และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาสิงห์บุรี จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม พบ

ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

สอดคล้องกับปราณี ริ้วทอง (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจ

ของครูที่มีต่อพฤติกรรมความเป็นผู้น�าทางวิชาการของผู้

บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ลพบุรี เขต 2 พบว่า จ�านวนครูที่ท�าการสอนในสถานศึกษา

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการเป็นผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาลพบรุ ีเขต 2 ในภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ

ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายกซ่ึง
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สามารถสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี้ ซึ่งสามารถ สรุปได้ดังนี้ 

 XX3.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหาร

โรงเรียน ต้องมีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการสร้างวิสัย

ทัศน์ที่เป็นกระบวนการท�าให้ บุคลากรมีการยอมรับโดย

อาศัย วิสัยทัศน์ร่วมกัน และการที่ผู ้บริหารสถานศึกษา

สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งส่งผลให้ บุคลากรเกิดการ

ยอมรับ ศรัทธา ไว้วางใจจนเกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมงาน

กัน ตลอดจนการ ประพฤติ ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

 XX3.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารโรงเรียน

แสดงออก หรือมีพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงการโน้มน้าว 

จูงใจหรือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ 

อยากอุทิศ ตนและทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษ และ

เกิดจิตวิญญาณของการทางานเป็นทีม เชื่อมั่นและยอมรับ

ในวิสัยทัศน์ว่าจะสามารถท�าให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ 

ซ่ึงในการสร้างแรง บันดาลใจนั่นผู้บริหารสถานศึกษาอาจ

จะให้รางวัลตามสถานการณ์ได้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด

ความร่วมมือ   

 XX3.3 การกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ เป็นการกระตุ้นให้บุคลากร

ตระหนักถึงวิธีการหรือแนวทางใหม่ ในการแก้ปัญหา แสดง

ให้เห็น ถึงความคิดเห็นมองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ที่ท�าให้

เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและ ข้อมูลหลัก

ฐานอย่างเป็นระบบร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิด

ริเริ่ม สร้างสรรค์และเกิด โอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริหาร

อาจจะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการกระตุ้นทางปัญญานั้น

ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันหรือองค์กร ตลอด

จนการสร้างความรู้ต่าง ๆ 

 XX3.4 การค�านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  

ผู้บริหารโรงเรียนต้องมี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเอาใจ

ใส่เป็นพิเศษแก่บุคลากรแต่ละบุคคล และมีการวิเคราะห์ 

ความต้องการ ความสามารถ โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

ทั้งผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ฝึกสอน ที่ จะส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรให้พัฒนาตนเอง และให้โอกาสในการเรียนรู ้ 

สิ่งใหม่ ๆ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

 1. ด้านการสร้างบารมี ผู้บริหารควรมีการตัดสิน

ใจโดยค�านึงถึงผลตามมาทางด้านศีลธรรม จริยธรรม  

และมีความยุติธรรม เป็นกลางในการตัดสินใจและผู้บริหาร

ควรมีความเป็นธรรมและเป็นกลางในการตัดสินใจท�าสิ่ง

ใดลงไป

 2. ด้านการสร้างแรงดลใจ ผู้บริหารควรมองโลก

ในแง่ดี คิดเชิงบวกกับครูทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ควรจะคิด

ลบกับครูท่ีไม่สามารถท่ีปฏิบัติงานได้ส�าเร็จ

 3. ด้านกระตุน้ใช้เชาว์ปัญญาผูบ้รหิารควรแสวงหา

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบไม่ปิดบัง

หรือปกปิดในเรื่องส�าคัญท่ีเก่ียวกับองค์กรไม่ว่ากรณีใด ๆ

 4. ด้านความมุ่งสัมพันธ์รายบุคคลผู้บริหารควร

เคารพในสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ให้เกียรติและไว้วางใจท่ีจะมอบหมายงานให้ทุกคนได้แสดง

ความสามารถเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
 1.ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครนายก

 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก

 3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก�าลังใจ

การปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก
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มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อหนังสือ: การตลาดเพื่อความยั่งยืน  

              (Sustainability Marketing)

ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์

ปีที่พิมพ์: 2018

จ�ำนวนหน้ำ: 446 หน้า

วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

ในปัจจุบัน ทั้งการเข ้าถึงง ่ายต่อเทคโนโลยีและการ

ติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

ล้วนเป็นบทบาทส�าคัญที่ส่งผลให้ให้องค์กรต้องปรับหา

แนวทางและสร้างกระบวนทัศน์ที่สร้างสรรค์ในการจัดการ

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะท่ี

ภาคส่วนขององค์กรก็จะไม่ได้มุ่งหวังแค่การเติบโตของผล

ก�าไรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องนึกถึงความจงรักภักดีใน

ตราสินค้าระยะยาวของลูกค้ารวมถึงการที่องค์กรต้องมี

ส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง

ให้มากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องเน้นถึงความสมดุลในการด�าเนิน

งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะจุดประกายความ

คิดให้ผู้อ่านได้สามารถน�าไปต่อยอดและบูรณาการเพื่อการ

บริหารในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับการตลาดที่เข้าสู่ยุค

ดิจิทัลหรือการตลาดที่เผชิญอยู่กับความเป็นโลกาภิวัฒน์

ของโลก 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหารวม 10 บท  

มีลักษณะเด่นในการเรียบเรียงและมีความน่าสนใจในวิธี

การน�าเสนอ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจในความ

หมายและทราบความส�าคัญของแต่ละเรื่องภายใต้ขอบเขต

ของ “การตลาดเพื่อความยั่งยืน” โดยมีแผนภาพประกอบ 

รวมท้ังข้อมูลมีความทันสมัยโดยเฉพาะการยกตัวอย่างหรือ

กรณีศึกษา มีการน�างานวิจัยมาวิเคราะห์และอธิบายโมเดล

เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาช่วยให้เข้าใจง่ายยิ่งข้ึน สุดท้ายผู้

เขียนได้มีการสรุปเนื้อหาของแต่ละบทและพยายามมีการ

สื่อสารกับผู้อ่านด้วยการกระตุ้นความคิดของผู้อ่านผ่าน

ค�าถาม นอกจากความรู้ใหม่ท่ีผู้เขียนได้ถ่ายทอดแล้วยังมี

ข้อแนะน�าเพื่อเป็นแนวทางในการน�าไปปรับกลยุทธ์หรือ

ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้ส�าเร็จ

ผู้เขียนได้กล่าวความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ทฤษฎีพื้น

ฐานในเบื้องต้นกระทั่งถึงความเปลี่ยนแปลงทางการตลาด

ท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันน�าไปสู่ปัจจัยต่าง ๆ  ในแต่ละ

ยุคสมัยท่ีเป็นตัวเร่งในขับเคลื่อนให้องค์กรหรือธุรกิจต้อง

มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดหรือพยายามศึกษาปัจจัย

ที่จะน�าพาองค์กรให้ประสบผลส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้

ยังเห็นความทุ่มเทและมุมมองที่ชัดเจนของผู ้เขียนที่มุ ่ง

ถึงประโยชน์ที่แท้จริงอันจะก่อให้เกิดแก่สังคมโดยรวมใน

ระดับประเทศต่อไป

บทที ่1 ควำมเข้ำใจเบือ้งต้นในแนวคดิกำรตลำด

เพ่ือควำมย่ังยืน

ในส ่วนแรกผู ้ เขียนได ้กล ่ าวถึ งความหมาย

และประวัติความเป็นมาของการตลาดเพื่อความยั่งยืน  
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(Sustainable Marketing) รวมถึงกรอบแนวความคิดท้ัง 

3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติทางสิ่ง

แวดล้อม ถดัมาผูเ้ขยีนได้อธบิายถงึลกัษณะทีส่�าคญัของการ

ตลาดเพือ่ความยัง่ยนื, บทบาทของการตลาดเพือ่ความยัง่ยนื

ทั้ง 4 ด้านคือ (1) บทบาทด้านการตลาด (2) บทบาทด้าน

เศรษฐกิจ (3) บทบาทด้านสังคม เช่น การสร้างกิจกรรม

ต่าง ๆ  เพือ่ให้ประชาชนมสีภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้และ 

(4) บทบาทด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การกระตุ้นให้ผู้บริโภคหัน

มาดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่วนสุดท้ายของบทนี้คือกรณี

ศึกษางานวิจัด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืน บทสรุปและ

ค�าถามท้ายบท ข้อดีของบทน้ีคือผูเ้ขยีนได้รวบรวมข้อมลูจาก

ส�านักงานองค์การสหประชาชาติซึ่งมีประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาอนัยาวนานและข้อมลูจากการจดัประชมุสดุยอดโลก

ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศไทยซ่ึงเป็น

หนึ่งในสมาชิกจ�าเป็นต้องมีการตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

ทั้งนี้ยังมีข้อแนะน�าถึงแนวทางที่จะน�าพาองค์กรไปสู่การ

เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย

บทที่ 2 กำรน�ำกำรตลำดเพื่อควำมยั่งยืนสู่กำร

ด�ำเนินงำนขององค์กร

ในส่วนที่ 2 ผู ้เขียนได้อธิบายถึงกระบวนการ

น� าการตลาดเพื่ อความยั่ งยืนสู ่ การด� า เนินองค ์กร  

(Corporate Level) 6 ขั้นตอนคือ (1) การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อม (2) การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลัก  

(3) การก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัว

ชี้วัดหลัก (4) การก�าหนดกลยุทธ์ (5) การด�าเนินงานตาม

แผน (6) การประเมินผล ในข้อนี้ผู ้เขียนได้ยกตัวอย่าง

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยซึง่ได้สนบัสนนุให้บรษิทัที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช้แบบประเมินความยั่งยืน

ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดท�าขึ้นเพื่อ

ประเมินผลงานด้านความยั่งยืนและจัดให้มีการพิจารณา

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET 

Sustainability Awards) หรือการประเมินข้อมูลเพื่อ

ใช้ในการจัดท�ารายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” เพื่อเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ นี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

ถัดมาเป็นการให้แนวทางการวางแผนการการ

ตลาดเพื่อความยั่งยืน (Department Level), การรวบรวม

กรณีศึกษาการตลาดเพื่อการยั่งยืน (Department Level) 

ส่วนสดุท้ายของบทนีค้อืการน�าเสนอกรณศีกึษางานวิจยัเพ่ือ

ความยั่งยืน บทสรุปซึ่งเน้นถึงถึงวิธีการและแนวทางเพ่ือน�า

ไปปฏิบัติหรือปรับใช้ให้ประสบผลส�าเร็จรวมถึงค�าถามท้าย

บท เช่นให้ยกตัวอย่างตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินผล

แผนการตลาดเพื่อความยั่งยืนพร้อมอธิบายเหตุผล เป็นต้น 

ในบทนีเ้ริม่มกีารให้ข้อมลูเกีย่วกบัตวัเลข ดงันัน้ผูอ่้านจงึควร

มีพื้นฐานในเรื่องสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

บทท่ี 3 พฤติกรรมกำรบริโภคด้ำนควำมยั่งยืน

ในส่วนท่ี 3 ผู้เขียนได้รวบรวมความหมายและจุด

เริ่มต้นของแนวคิดพฤติกรรมการบริโภคด้านความยั่งยืน

จากนักวิชาการและจากหน่วยงานต่าง ๆ  ส่วนการแบ่งกลุ่ม

พฤติกรรมผู้บริโภคด้านความยั่งยืนและกระบวนการเลือก

กลุม่เป้าหมายนัน้ผูเ้ขียนได้จดัหมวดหมูจ่ากสถาบัน Natural 

Marketing Institue (NMI) ประเทศสหรัฐอเมริกาและตาม

ความสนใจของ Ottman รวมถึงการแบ่งกลุ่มขององค์กร 

Roper ถดัไปเป็นกระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ

ของผูบ้รโิภคทีม่คีวามยัง่ยนื, ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

ผู ้บริโภคด้านความยั่งยืนและแบบจ�าลองพฤติกรรม  

(การบริโภคด้านความยั่งยืน) สุดท้ายเป็นกรณีศึกษาการ

ตลาดเพื่อความยั่งยืนโดยผู ้เขียนได้คัดเลือกกรณีศึกษา

ของบริษัทที่ได้รับรางวัลและมีความโดดเด่นทางด้านการ

ตลาดเพื่อความยั่งยืนมาเป็นตัวอย่างและได้น�าเสนอกรณี

ศึกษางานวิจัยด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืน โดยประเด็น

ท่ีส�าคัญท่ีผู้เขียนน�ามาสรุปคือรูปแบบในการศึกษาปัจจัย

จัยเชิงสาเหตุเพื่อน�าไปวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 

ผู้บริโภคอย่างยั่งยืนจากแบบจ�าลองต่างๆ

บทท่ี 4 ผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมย่ังยืน

ในส่วนที่ 4 ผู ้ เขียนกล่าวถึงความหมายและ 

ลักษณะส�าคัญของผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน กระบวน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน หลักการประเมิน

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และแนวทางการสร้างคุณค่า

ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ในบทนี้ผู ้เขียน

เน้นถงึแนวทางในการสร้างคณุค่าของผลติภณัฑ์จากตราสิน

ค้าอันจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินค้า ผู้

เขียนได้ออกแบบและก�าหนดองค์ประกอบเพือ่เป็นแนวทาง

ในการด�าเนนิงานและได้ยกตวัอย่างงานวจิยัและกรณศึีกษา
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ไว้อย่างน่าสนใจ

บทที่ 5 รำคำเพื่อควำมยั่งยืน

ในส่วนที่  5 ผู ้ เขียนได้กล่าวความหมายของ

การก�าหนดราคาเพ่ือความยั่งยืน แนวคิดพ้ืนฐานของ

การก�าหนดราคาเพื่อความยั่งยืนและข้อเสนอแนะแนว

ทางการก�าหนดราคาเพื่ความยั่งยืน จนถึงการตลาดในยุค

ปัจจุบันกรณีศึกษาการตลาดเพ่ือความยั่งยืน กรณีศึกษา 

งานวจิยัด้านการตลาดเพือ่ความยัง่ยนืผูเ้ขยีนได้อธบิายเป็น

ตารางและแผนภาพ ท�าให้เข้าใจง่าย ส่วนถัดมาเป็นการน�า

เสนอกรณีศึกษาการตลาดเพื่อความยั่งยืนและกรณีศึกษา

งานวิจัยด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืน ในส่วนของบทสรุป

นั้นผู ้เขียนมุ ่งไปที่ความสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ 

สังคมและทางสิ่งแวดล้อมในการก�าหนดต้นทุนที่แท้จริง

หรือราคาอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักจริยธรรมเพื่อให้องค์กร

ได้มีเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนนี้มีข้อดีคือได้

ช่วยสร้างธุรกิจต่างๆ ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู ้เขียนยังได้สอด

แทรกเก่ียวกับเร่ืองนวัตกรรมใหม่ๆ หรือการน�าเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับยุคสมัยนี้อีกด้วย

บทที่ 6 ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยเพื่อควำมย่ังยืน

ในส่วนที่ 6 ผู้เขียนได้อธิบายถึงความหมายของ

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพื่อความยั่งยืน การวิเคราะห์

ความยั่งยืนของห่วงโซ ่อุปทานและการจัดซื้อจัดจ ้าง

เพื่อความยั่งยืน โดยเริ่มเกริ่นตั้งแต ่แนวคิดของการ

ตลาดแบบดั้งเดิมจนพัฒนามาถึงการตลาดในยุคปัจจุบัน

ที่มีการให ้ความส�าคัญในห ่วงโซ ่อุปทานแบบย่ังยืน  

(Supply Chain Sustainability) รวมถึงการยกตัวอย่าง

กรณศีกึษาการตลาดเพือ่ความยัง่ยนืและกรณีศึกษางานวจิยั

ด้านการตลาดเพือ่ความยัง่ยนื สดุท้ายในบทสรปุยงัเกีย่วข้อง

กับการก�าหนดช่องทางระหว่างมิตทิางเศรษฐกจิ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการวิเคราะห์ตามกิจกรรมต่างๆ เพื่อน�า

ผลที่ได้มาปรับและประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม

บทที่ 7 กำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อควำมยั่งยืน

ในส่วนที่ 7 ผู ้เขียนอธิบายถึงความหมายและ

กระบวนการของการสื่อสารการตลาดเพื่อความยั่งยืน 

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อความยั่งยืนและการ

วางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อความยั่งยืน ผู้เขียนได้ยก

ตัวอย่างกรณีศึกษางานวิจัยด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืน 

นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังได้กล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช้สื่อในยุคดิจิตัลซึ่งมีผลต่อช่องทางการจัดจ�าหน่าย

เพื่อความยั่งยืน ซ่ึงเหมาะอย่างยิ่งในยุคไร้พรมแดนที่ผู ้

ซื้อสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ดัง

นั้นจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กรในการรับมือในขณะที่

องค์กรจ�าเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มิใช่เพื่อ

แสดงถึงภาพลกัษ์แต่ต้องเป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความจรงิใจ

และตั้งใจจริง จึงจะสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคได้ 

เช่น การบริหารงานขององค์กร SCG มีการก�าหนดกรอบ

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง

ในการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนอย่างชัดเจนและต่อ

เนื่อง นี้เป็นตัวอย่างการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภค 

มีการรับรู้และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร เป็นต้น

บทที่ 8 กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชำกร

สู่ควำมย่ังยืน

ในส ่วนที่  8  ผู ้ เขียนกล ่าวถึ งแนวทางการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรสู่ความ

ยั่งยืนและกระบวนการในการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการบริโภคของประชากรสู่ความยั่งยืน เริ่มจาก 

(1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (2) การก�าหนดกลุ่มเป้า

หมาย (3) การก�าหนดวัตถุประสงค์ (4) การก�าหนดกลยุทธ์  

(5) การก�าหนดงบประมาณและระยะเวลา โดยทัง้ 5 ขัน้ตอน 

นี้ผู้เขียนอธิบายและมีการเช่ือมโยงเนื้อหากับภาพประกอบ

อย่างละเอียด 

ถัดมาเป็นการน�าเสนอกรณีศึกษาการตลาดเพื่อ

ความยั่งยืนและกรณีศึกษางานวิจัยด้านการตลาดเพื่อ

ความยั่งยืน ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างและวิเคราะห์องค์กรที่

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�ากัด ซ่ึงถือว่าเป็นบริษัทท่ีรักษาอัตราการ

เติบโตของยอดขายและก�าไรสุทธิได้เป็นอย่างดี  จะเห็น

ได้ว่าผู ้เขียนพยายามหากรณีศึกษาที่เป็นแบบอย่างให้

สอดคล้องตามหัวข้อนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

บทท่ี 9 กำรตลำดเพ่ือสังคมฐำนชุมชน

ในส่วนที่ 9 ผู้เขียนอธิบายที่มาและความหมาย

ของแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชน (Community -  

Based Social Marketing: CBSM) ท่ีถูกพัฒนาให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม 

(Social Marketing) และกระบวนการด�าเนนิงานการตลาด

เพ่ือสังคมฐานชุมชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การออกแบบเครื่อง

มือทางจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Tool of 

Change) ของ Dr. Dough McKenzie-Mohr ส่วนท้าย

เป็นการน�าเสนอกรณีศึกษาการตลาดเพื่อความยั่งยืนและ

กรณีศึกษางานวิจัยด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืน จุดเด่น

ของเนื้อหาส่วนนี้คือตัวอย่างในน�าแผนกลยุทธ์ดังกล่าว

มาทดลองใช้ในพื้นที่น�าร่อง ท�าให้ผู้อ่านสามารถสรุปและ

วิเคราะห์แบบจ�าลองได้

บทที่ 10 แนวทำงกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ด้ำน

กำรตลำดเพ่ือควำมยั่งยืนในประเทศไทย

ในส่วนที่ 10 ผู้เขียนได้อธิบายถึงองค์ประกอบ

ส�าคัญของการขับเคลื่อนองค์ความรู ้ด้านการตลาดเพื่อ

ความยั่งยืนและแนวทางการขับเคลื่อนองค์ความรู ้ด้าน

การตลาดเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย โดยนักวิชาการ

ในต่างประเทศส่วนใหญ่ได้มีการกล่าวถึง คือ องค์กร

ภาครัฐ (Government) องค์กรภาคเอกชน (Business) 

และประชาชน (People) แต่ผู้เขียนเสนอเพิ่มอีก 2 องค์

ประกอบ คอื สถาบนัการศกึษา (Educational Institution)  

และองค์กรสื่อ (Media Organization) รวมเป็น 5 องค์

ประกอบ เพราะผูเ้ขยีนมองว่าเป็นกลไกทีข่บัเคลือ่นได้อย่าง

ยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการแนะน�าองค์กรต่างๆ 

ให้น�าหลักจรรยาบรรและจริยธรรมมาใช้เป็นตัวก�าหนด

นโยบาย ในส่วนนี้เห็นด้วยกับผู้เขียนเป็นอย่างยิ่งเพราะ

หากองค์กรส่ือมีการน�าเสนออย่างมีจรรยาบรรณก็จะส่ง

ผลให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์และ

ควรรณรงค์หรือส่งเสริมความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากร นิสิต

นกัศกึษา นกัเรยีนในสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศเพราะจะ

ช่วยให้ทกุคนร่วมมอืร่วมใจและปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั

อันจะน�ามาซ่ึงสังคมท่ีน่าอยู่ของทุกคน

สรุป

เนื้อหาในแต ่ละบทมีข ้อดีคือ มี เป ้าหมายที่

สอดคล้องกนัอนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนื โดยสิง่ส�าคญัทีผู้่เขยีน

น�ามาระบหุรอืเป็นตวับ่งชีน้ัน้ สามารถส่งผลให้เป็นตวัเร่งใน

การปรับเปลี่ยนขององค์กรในแต่ละหัวข้อคือ “พฤติกรรม

ผู้บริโภค” ถือเป็นประเด็นส�าคัญมากในศรรตวรรษที่ 21 นี้  

ท้ังนี้ยังมีเรื่องเทคโนโลยีและความเป็นโลกาภิวัฒน์รวม

ถึงการบริหารในองค์กรที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการให้เหมาะ

สมอย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกในขณะท่ีอ่านก็เสมือนว่าต้อง

คิดและโต้ตอบอยู่ต่อหน้าผู้รู้จริงท�าให้ผู้อ่านได้คิดต่อยอด

ทางด้านการตลาดได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย ดังนั้น

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือท่ีอ่านสนุกและมีคุณค่ามาก 

หนังสือเล ่มนี้ เหมาะอย ่างยิ่ งส�าหรับนักวิจัย  

นักวิชาการ นักธุรกิจหรือผู้บริหารในองค์กรและยังเหมาะ

ส�าหรับนักลงทุน รวมถึงนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความ

สนใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการตลาด โดยผู้เขียน

ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์และรวบรวมบทความที่เป็น

ประโยชน์ ท่ีสังเกตได้ชัดและถือเป็นข้อดีส�าหรับผู้อ่านคือ

เนื้อหามีข้อมูลที่ครอบคลุมและมีตัวอย่างงานวิจัยท�าให้ผู้

อ่านสามารถน�ามาเปรียบเทียบได้ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและ

ยังส่งผลไปยังมุมมองใหม่ทางการตลาดในอนาคตเพ่ือสร้าง

โอกาสในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็น

สากลต่อไป








