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นโยบายการจัดพิมพ์

	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อี ส เทิ ร ์ น เอ เชี ยจั ดพิ มพ ์ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ่ ความรู ้ ใ นสาขา วิชา	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู ้

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์

	 บทความที่เสนอเพ่ือพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	เรื่อง

ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	2	ท่าน	(Double-blind	peer	review)	ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ก่อนลงตีพิมพ์	และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอ่ืนๆ	(การละเมิดลิขสิทธ์ิถือเป็น

ความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	บทความที่ได้รับการกลั่น

กรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว	จึงจะได้รับการ

ตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ

	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิารณาลงตพีมิพ์	ต้องมรีปูแบบดงัต่อไปนี ้

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รูปแบบตัวอักษรให้ใช้	Angsana	new	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 

	 	 และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเร่ีองใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่างๆ	ใช้ตัวอักษรขนาด	16	และส่วนเนื้อหาทั่วไปใช้ตัวอักษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	 (ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	 15	 บรรทัด	 พร้อมทั้ง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

	 ในกรณีท่ีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	 (APA)	 โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	 และ 

เลขหน้าที่ข้อมูลปรากฎอยู่	(ชื่อ	นามสกุล,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตัวอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	น.	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	 ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังน้ี

1. หนังสือ

	 	 ชื่อผู้แต่ง.	(ปีพิมพ์).	ชื่อหนังสือ	(ครั้งที่พิมพ์).	เมืองที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ ์

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรม					

					 ศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ. 

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

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทความในหนังสือรายงานการประชุม

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

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

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

	 polit ical	 development	 (2nd	 ed.) .	 New	 York:	 

	 Oxford	University	Press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	 (พิมพ์ครั้งท่ี	 2,	 

	 หน่วยที่	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ชื่อผู ้แต ่ง.	 (ป ีพิมพ์) .	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร ,	 ป ีที่ (ฉบับท่ี),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	 (2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

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

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ชื่อผู้แต่ง.	 (ปี,	 เดือน	 วันที่).	 ชื่อบทความ.	ชื่อหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	 (2545,	 กรกฎาคม	11).	 จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกุล	สรรพกิจจ�านง.	(2541).	การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.	 

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	 (ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	 ช่ือเร่ือง.	 ค้นจาก	 (ระบุ	URL	 

	 ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกิจพอเพียง	กับการค้าเสรีไปด้วยกัน	

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

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

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

	 pritzker.html
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ความเปนมา  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี (EAU Heritage) ฉบบัสงัคมศาสตร

และมนุษยศาสตร เดิมมีกําเนิดพรอมฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตป พ.ศ. 

2550 ดวยความหลากหลายของบทความและตองการใหมีความชัดเจนของการเปน

แหลงขอมูล จึงไดมีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปนฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในป พ.ศ. 2554 โดยใชการนับเวลาการเผย

แพรตอเนื่องเปนปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เผยแพรปละ 2 ฉบับ  ในป พ.ศ. 2557 ไดเริ่มเผยแพร

วารสารเปนฉบับออนไลนจนถึงปจจุบัน ตอมาในป พ.ศ. 2559 ไดมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการออกเผยแพรวารสารเปนปละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปท่ี 7 ฉบับที่ 3 

(กันยายน – ธันวาคม 2560) ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเลม

หนังสือเปนการผลิตแบบ CD ในปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน2561) ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง โดยการผลิตเปน Flash Drive สงมอบใหสมาชิก 

หากไมไดสมัครสมาชิก สามารถสืบคนเพื่ออางอิงหรืออานบทความไดที่ https://

eauheritage.eau.ac.th/ หรือสืบคนไดจากฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร

ไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI)

 ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรไดผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดย

ไดรับการรับรองคุณภาพจัดใหเปนวารสารกลุมท่ี 2 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

 1. เพื่อเผยแพรบทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ 

(Academic Paper) ที่มีคุณภาพของอาจารยประจํา บุคคลภายนอก ตลอดจน

ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี 

เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร ศึกษา

ศาสตร ปรัชญา ศาสนา และสาขาท่ีเก่ียวของ

 2. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแกสังคม โดย

สนับสนุนใหอาจารยประจํา และบุคคลภายนอกนําเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ 

ภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร ปรัชญา ศาสนา และสาขาท่ีเก่ียวของ

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 / Vol. 10 No. 2 May-August 2020

วัตถุประสงค



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียฉบับสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มีความยินดีรับตีพิมพบทความสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร 
นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร ปรัชญา 
ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวของ เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. ผลงานวิชาการที่สงมาขอตีพิมพ ตองไมเคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพอื่นใดมากอน 
และตองไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น
 2. การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง กอง
บรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเขาสูกระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ บทความที่ไดรับการตีพิมพตองผานการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (Double Blind Review) จํานวน 2 ทาน โดยผูทรงคุณวุฒิ
ตองมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
 3. ขอความที่ปรากฏภายในบทความแตละเรื่องที่ตีพิมพในวารสารเลมนี้ 
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทานไมเกี่ยวของกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารยทานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยแตอยางใด ความรับผิดชอบดานเนื้อหา และการ
ตรวจรางบทความแตละเรื่องเปนของผูเขียนแตละทาน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผูเขียน
จะตองรับผิดชอบบทความของตนเอง
 4. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพถือเปนลิขสิทธิ์ของวารสาร
 5. ผูประสงคจะสงบทความเพื่อตีพิมพในวารสารฯ สามารถสงบทความ 
ออนไลนไดที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/ 
 หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย อาคาร ชวน ชวนิชย ชั้น 4 หอง C423 
เลขที่ 200 หมู 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท 0-2577-1028 ตอ 377, 378  อีเมล eau_heritage@eau.ac.th
 ผูสนใจสงบทความกรุณาอานรายละเอียดการสงบทความ ซึ่งระบุไวใน 
website https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
กําหนดออกเผยแพรราย 4 เดือน ปละ 3 ฉบับ ดังนี้

 ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (กําหนดออก เมษายน)

 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (กําหนดออก สิงหาคม)

 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (กําหนดออก ธันวาคม)

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

ศูนยผลิตเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย/ กองบรรณาธิการวารสารฯ 

นโยบายการรับบทความ

กําหนดการเผยแพร

การจัดพิมพ

แหลงผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial Advisory Board)

  

ประธานบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

ผูชวยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเลม

อาจารยโชติรัส ชวนิชย   อธิการบดี

อาจารยสุภกัญญา ชวนิชย   รองอธิการบดีฝายบริหาร

อาจารยบัณฑิต รัตนไตร                      รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองศาสตราจารย ครรชิต มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย บุญมี เณรยอด  มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยบัณฑิต รัตนไตร                        มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย                 

อาจารยนันทิยา จรูญแสง   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รองศาสตราจารย เชาว โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารยกิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต เลขท่ี 3 ซ.จินตะเวช ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

      หวยขวาง กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย โคริน เฟองเกษม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารย นภาลัย สุวรรณธาดา เลขท่ี 50/335 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด  

     อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รองศาสตราจารย อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพรภาพ

     และการกระจายเสียง

ผูชวยศาสตราจารย ประภาส ภาวินันทน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผูชวยศาสตราจารย ชญาพิมพ อุสาโห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย กิติมา อินทรัมพรรย        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Mr.O. Leorard Trudo   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

Mr.Joseph C. Gumbel   สํานักงานทนายความบํารุง

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย                         มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย            มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

อาจารยวิลาวรรณ สุขมาก   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย        มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ ชัยสิทธิ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
พิสูจนอักษรประจําฉบับ



จรรยาบรรณการตีพิมพ บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ
 1. ผูนิพนธตองรับรองวาผลงานที่สงมานั้นเปนผลงานใหม และไมเคยตีพิมพที่
ใดมากอน
 2. ผูนิพนธตองรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย ไมบิดเบือนขอมูล 
หรือใหขอมูลที่เปนเท็จ
 3. ผูนิพนธตองอางอิงผลงานของผูอื่น หากมีการนําผลงานเหลานั้นมาใชในผล
งานตัวเอง รวมทั้งจัดทํารายการอางอิงทายบทความใหครบถวน
 4. ผูนิพนธตองเขียนบทความวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไวใน 
Template ของวารสาร
 5. ผูนิพนธที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน ตองเปนผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1. บรรณาธิการวารสารมีหนาที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพเผย
แพรในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
 2. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูนิพนธ และ ผูประเมินบทความ แก
บุคคลใดๆ ที่ไมเกี่ยวของในชวงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 3. บรรณาธิการตองตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพหลังจากผาน
กระบวนการประเมินบทความแลว โดยพิจารณาจากความสําคัญ ความใหม ความ
ชัดเจน และความสอดคลองของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเปนสําคัญ
 4. บรรณาธิการตองไมตีพิมพบทความที่เคยตีพิมพที่อื่นมาแลว
 5. บรรณาธิการตองไมปฏิเสธการตีพิมพบทความ เพราะความสังสัยหรือไม
แนใจ โดยตองหาหลักฐานมาพิสูจนขอสงสัยนั้นๆ กอน
 6. บรรณาธิการตองไมมีประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมิน และทีม
บริหาร
 7. บรรณาธิการตองมีการตรวจสอบบทความในดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 
(Plagiarism) อยางจริงจัง โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได เพื่อใหแนใจวาบทความที่ลงตี
พิมพในวารสารไมมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น
 8. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผูอื่นในกระบวนการประเมินบทความ 
บรรณาธิการตองหยุดกระบวนการประเมิน และติดตอผูนิพนธหลักทันทีเพื่อขอคําชี้แจง 
ประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพบทความนั้นๆ 



จรรยาบรรณการตีพิมพ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหนาที่ของผูประเมินบทความ
 1. ผูประเมินบทความตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลบางสวนหรือทุก
สวนของบทความที่สงมาเพื่อพิจารณาแกบุคคลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ ในชวงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
 2. หลังจากไดรับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ผูประเมินบทความ
ตระหนักวาตัวเองอาจมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ เชน เปนผูรวมโครงการ หรือ
รูจักผูนิพนธเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถใหขอคิดเห็นและขอ
เสนอแนะอยางอิสระได ผูประเมินบทความควรแจงใหบรรณาธิการวารสารทราบ และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ 
 3. ผูประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 
โดยพิจารณาความสําคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีตอสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของ
การวิเคราะหและความเขมขนของผลงาน ไมควรใชความคิดเห็นสวนตัวที่ไมมีขอมูล
รองรับมาเปนเกณฑในการตัดสินบทความวิจัย
 4. ผูประเมินตองระบุผลงานวิจัยที่สําคัญๆ และสอดคลองกับบทความที่กําลัง
ประเมิน แตผูนิพนธไมไดอางถึง เขาไปในการประเมินบทความดวย นอกจากนี้ หากมี
สวนใดของบทความที่มีความเหมือน หรือซํ้าซอนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผูประเมินตองชี้แจง
ใหบรรณาธิการทราบดวย



ศาสตราจารย บุษบา กนกศิลปธรรม            มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารยกิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช          
รองศาสตราจารย เชาว โรจนแสง             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
รองศาสตราจารย ชื่นจิตต แจงเจนกิจ            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ณัฐมา พงศไพโรจน            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย เทิดชาย ชวยบํารุง            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รองศาสตราจารย บุญมี เณรยอด             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยพันตํารวจเอก ประพนธ สหพัฒนา           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รองศาสตราจารย ปรียานุช อภิบุณโยภาส            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย พรชัย เทพปญญา            มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย มณีรัตน ภาคธูป             มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รองศาสตราจารย เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย ศศิกาญจน ทวิสุวรรณ            มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รองศาสตราจารย ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย เสนห จุยโต             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย สมใจ พุทธาพิทักษผล            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย สมพร พุทธาพิทักษผล                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย สนอง โลหิตวิเศษ            ผูทรงคุณวุฒิอิสระ
รองศาสตราจารย อรุณี หรดาล             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูชวยศาสตราจารย กัญนิภัทธ นิธิโรจนธนัท           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารย กาญจนา พานิชการ            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน           มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผูชวยศาสตราจารย ญาณิสา บูรณะชัยทวี                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารย ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารย ทรงชัย อักษรคิด            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท            มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ผูชวยศาสตราจารย ธนวรรณ แสงสุวรรณ            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารย นฤตย นิ่มสมบุญ            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ปองสิน วิเศษศิริ            มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ผูชวยศาสตราจารย ประภาส พาวินันทน            มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารย พรธิดา วิเศษศิลปานนท           มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



ผูชวยศาสตราจารย ภาคภูมิ ฤกขะเมธ            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผูชวยศาสตราจารย วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารย สุพาณี วรรณาการ            มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย อัจฉรา นิยมาภา            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารย เอกนฤน บางทาไม            มหาวิทยาลัยศิลปากร 



สวัสดีคะวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดถึงรอบการออก

เลม 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ของป วารสารเลมนี้ไดใชเวลาในการดําเนินการชวงท่ีท่ัวโลกแมแตในประเทศไทยก็ยังตอง

เผชิญกับการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือท่ีเราจําไดแมนยําขณะนี้ คือโควิด-19 ซึ่งมีผลทําใหคนในสังคม

ปจจุบันตองใชวิถีชีวิตแบบใหมที่เรียกวา New Normal อยางไรก็ตามเนื้อหาของวารสารยังคงเปนบทความวิชาการ

และบทความวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของวารสาร คือเผยแพรผลงานวิชาการทุกศาตรทางสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ไดแกบทความวิชาการที่เกี่ยวกับดานกฎหมาย ทางการศึกษา บริหารการจัดการ ธุรกิจฯลฯ บทความ

วิชาการจํานวน 9 เร่ือง บทความวิจัย จํานวน 17 เรื่อง รวมบทความท่ีมีคุณคาท้ังสิ้นจํานวน 26 เรื่อง ซ่ึงมีเนื้อหาที่

ผู สนใจบทความวิชาการและบทความวิจัยสามารถนําไปตอยอดดานองคความรูได นอกจากนี้ในสวนทายของวารสาร

ที่ขาดไมไดเลยคือ การแนะนําหนังสือดีชวนอาน เลมนี้ไดรับการแนะนําจาก คุณมธุรส เทียนเล็ก บรรณารักษ/

หัวหนาแผนกบริการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เปนหนังสือแปลโดย นุชจรีย ชลคุป ช่ือหนังสือ 

ชีวิตสอนอะไรเราบาง: Life Lessons เนื้อหาในเลมมีบทที่อานแลวใหแงคิดคือเรื่องความรัก เวลา และการเลนสนุก ขอเชิญ

ชวนหาอานนะคะ อาจจะมีเรื่องที่ทําใหเราไดแงคิดมากกวาท่ียกตัวอยาง เพราะหนังสือเลมนี้มีเนื้อท้ังสิ้น 14 บทดวยกัน

 สุดทายนี้ขอเชิญชวนผูสนใจสงบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ ไดทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย

การติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย กอนการสงบทความเขา

ระบบ ThaiJO เนื่องจากมีพื้นที่จํากัด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ พบกันใหมในเลม 3 สงทายปคะ
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 1

บทคัดย่อ

	 ทรัพย์สินที่เป็นของแผ่นดินหรือของรัฐเป็นของหลวงที่ประชาชนพลเมืองของรัฐมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน

เพื่อประโยชน์ร่วมกันผ่านนโยบายของรัฐ	 และพลเมืองทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตเสียหาย	 

สุภาษิตไทยที่ว่า	“ของหลวง	ตกน�้าไม่ไหล	ตกไฟไม่ไหม้”	หมายถึง	ของหลวงไม่ว่าจะตกอยู่ท่ีใดก็ไม่อาจสูญหาย	รวมถึง

กรณีที่ไม่ว่าของหลวงอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้นจะถูกแปรสภาพเป็นทรัพย์สินอื่นอย่างไรแล้วรัฐย่อมมีอ�านาจติดตาม

เอากลับคืนมาเป็นของหลวงได้เสมอ	ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีจนถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีสอดคล้องกับนิตินโยบายแห่ง

รัฐอันเป็นหลักกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยของหลวงที่ห้ามมิให้โอนของหลวงอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน	 เว้นแต่อาศัย

อ�านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา	ห้ามมิให้ยกอายุความข้ึนต่อสู้กับแผ่นดิน	และห้ามมิให้ยึดของหลวง

อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน	 และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของแผ่นดิน	 (หน่วยงานของรัฐ)	 มีสิทธิติดตามเอาคืนจาก

บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือของหลวงนั้นไว้ได้เสมอโดยไม่มีอายุความ	และใช้บังคับกับของหลวงทุกชนิดไม่มีข้อยกเว้นและ

เน้นผลของการกระท�าทางกายภาพเป็นส�าคัญว่าเมื่อของหลวงไปอยู่กับบุคคลที่ไม่มีสิทธิย่อมต้องคืนหน่วยงานของรัฐเสมอ	

ไม่อาจอ้างความบกพร่องใดๆไม่ว่าโดยสุจริต	หรือโดยส�าคัญผิด	เพื่อยกอายุความข้ึนต่อสู้แผ่นดินหรือหน่วยงานของรัฐได้

ค�ำส�ำคัญ:	ทรัพย์สินของแผ่นดิน,	ของหลวง,	ตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

Abstract

	 Property	belonging	to	the	land	or	state	is	a	royal	property	that	citizens,	citizens	of	the	state,	

have	common	ownership	for	mutual	benefits	through	government	policies.	And	every	citizen	has	a	

duty	to	jointly	monitor	and	prevent	corruption.	The	Thai	proverb	that	“Nation	Properties,	Always	in	

Good	Landing”	means	the	King,	no	matter	where	he	falls,	it	may	not	be	lost.	Including	the	case	that	

regardless	of	the	royal	property	which	is	the	property	of	that	land	will	be	transformed	into	other	

property,	 the	state	will	always	have	 the	power	 to	 return	 to	be	 the	 royal	property.	Which	 is	well	

known	that	it	is	considered	a	general	law	that	is	consistent	with	the	state	policy	of	law,	which	is	the	

principle	of	the	law	on	the	royal	property	that	prohibits	the	transfer	of	the	royal	property	which	is	

ของหลวง ตกน�้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
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the	property	of	the	land	Except	by	virtue	of	specific	laws	or	decrees	forbidden	to	raise	the	age	to	

fight	against	the	land	and	prohibit	the	confiscation	of	the	royal	property	which	is	the	property	of	the	

land	and	the	owner	of	the	property	of	the	land	(State	agencies)	have	the	right	to	follow	back	from	

people	who	do	not	have	the	right	to	always	hold	that	royal	property	without	age.	And	applicable	

to	all	kinds	of	royal	property,	with	no	exception	and	emphasizing	the	effect	of	physical	actions,	it	is	

important	that	when	the	King	is	with	an	unauthorized	person,	he	must	always	return	the	government	

agency	May	not	claim	any	defects,	whether	honestly	or	by	mistake	to	raise	the	age	to	fight	the	land	

or government agencies

Keywords:	Property	of	the	state,	Nation	Properties,	Always	in	Good	Landing

บทน�ำ
	 ค�าว่า	“ของหลวง”	เป็นค�านาม	พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	2554	ให้นยิามไว้ว่าหมายถงึ	“ของ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์”	 หรือ	 “ของที่เป็นของแผ่น

ดินหรือรัฐ”

	 ส่วนส�านวนสุภาษิตไทยที่ว่า	 “ตกน�้าไม่ไหล	 ตก

ไฟไม่ไหม้”	ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	

2554	 ถ้าใช้เป็นค�ากริยาหมายความว่า	 ตกอยู่ในที่คับขัน

อย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย	เช่น	คนดีตกน�้าไม่ไหล	ตกไฟไม่

ไหม้	แต่ถ้าใช้เป็นค�าเปรียบเทียบ	หมายความว่า	ตกอยู่ท่ี

ใดก็ไม่สูญหาย	เช่น	ของหลวงตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

	 ดังน้ัน	จึงเป็น	“หลักทั่วไป”	ที่เข้าใจกันในสังคม

ไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้วว่า	 “ของหลวง	 ตกน�้าไม่ไหล	

ตกไฟไม่ไหม้	คือ	ตกอยู่ที่ใดก็ไม่สูญหาย”	และเป็นหน้าท่ี

ของรัฐต้องดูแลรักษาและใช้ของหลวงหรือบริหารจัดการ

ของหลวงซึ่งเป็นของส่วนรวมเป็นทรัพยากรของชาติให้

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติอย่างเท่าเทียมทั่วถึงมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการบริหารราชการแผ่นดิน

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ในการบริหารราชแผ่นดินมีระบบการป้องกันและ

การตรวจสอบของหลวงมิให้สูญหายไปเป็นประโยชน์ส่วน

ตนของบุคคลหนึ่งบุคคลใด	 หรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์

สาธารณะตาม	 “หลักทั่วไปว่าด้วยของหลวง”	 ดังกล่าว	

มากมายหลายขั้นตอนค่อนข้างรัดกุม	 แต่ในความเป็น

จริงในทางบริหารเป็นที่ยอมรับว่าระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐใช้คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นกลไกในการขับ

เคลื่อนระบบ	โดยธรรมชาติย่อมมีความบกพร่องผิดพลาด	 

(Human	Error)	เป็นช่องทางให้ของหลวงไหลรั่วสูญหาย

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งของหลวงนั้นๆเกิดข้ึนอยู่

เนืองๆตามท่ีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนมาโดยตลอด

	 บทความนี้พิจารณา	“ของหลวง”	เฉพาะท่ีหมาย

ถึงของท่ีเป็นของแผ่นดินหรือรัฐ	 และเน้นกล่าวในส่วนที่

หมายถึง	“ทรัพย์สินของแผ่นดิน”	ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์	เฉพาะทรพัย์สนิของแผ่นดนิประเภททีด่นิ

ของรัฐหรือท่ีหลวง	 และประเภทเงินหลวงเท่านั้น	 โดยมุ่ง

เสนอหลกัการ	สถานการณ์และแนวทางปฏบิตัใินการบงัคบั

ใช้กฎหมายในการป้องกนัการทจุรติและการตดิตามเอาของ

หลวงอนัเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนิจากผูไ้ม่มสีทิธเิอาไปไม่ว่า

กรณบีกพร่องโดยสจุรติ	โดยส�าคญัผดิ	หรอืโดยทจุรติหรอืไม่

ก็ตามให้กลับคืนมาเป็นของหลวงเพื่อประโยชน์สุขส�าหรับ

ประชาชนพลเมืองของรัฐทุกคน	ตามหลักท่ัวไปในส�านวน

ไทยเชิงเปรียบเทียบท่ีว่า	“ของหลวงตกน�้าไม่ไหล	ตกไฟไม่

ไหม้”	ไม่ว่าจะตกอยู่ท่ีใดก็ไม่อาจสูญหายไปได้อย่างแท้จริง	

และเพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังร่วมกันตรวจสอบการใช้อ�านาจ

รัฐ	ต่อต้านการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงให้ประเทศไทยใส

สะอาดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเอื้อต่อการลงทุนด้านเศรษฐกิจ

และสังคมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนตามบริบทของสังคมโลก

1.	หลักการและเหตุผล

	 1.1	ความเป็นเจ้าของ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 3

	 “ของหลวง”	 ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินหรือ

รัฐ	 หมายถึงทรัพย์สินทุกชนิดของรัฐ	 (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554)	 ดังนั้น	 โดยหลักการมี

ส่วนร่วมในโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วถือว่าประชาชน

พลเมืองของรัฐทุกคนมีสิทธิมีส่วนเป็นเจ้าของของหลวงดัง

กล่าวอย่างแท้จริงคือมีสิทธิได้รับประโยชน์ร่วมกันในรูป

ของนโยบายสาธารณะของรัฐ	และมีหน้าที่ดูแลรักษาร่วม

กันตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก�าหนดเพื่อให้มีการจัดสรรของหลวงผ่านกระบวนการ

นโยบายของรัฐจนเป็นบริการสาธารณะไปถึงพลเมืองทุก

คนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมเสมอภาคกัน

	 1.2	 การแบ่งประเภทของหลวงที่เป็นทรัพย์สิน

ของแผ่นดิน

	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	1	หลัก

ทั่วไป	ลักษณะ	3	ว่าด้วยทรัพย์	มาตรา	138	และบรรพ	

4	ทรัพย์สิน	ลักษณะ	1	บทเบ็ดเสร็จทั่วไป	มาตรา	1304		

ถึงมาตรา	 1307	 ก�าหนดหลักทั่วไปว่าด้วย	 “ของหลวง”	

หรือ	 “ทรัพย์สินของแผ่นดิน”	 ไว้เป็นการเฉพาะโดยสรุป

ว่า	 ของหลวงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน	 รวมถึงทรัพย์สิน

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่หมายถึงทรัพย์สินทุก

ชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้

เพื่อประโยชน์ร่วมกัน	เช่น	(1)	ที่ดินรกร้างว่างเปล่า	และ

ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน

โดยประการอื่น	ตามกฎหมายที่ดิน	 (2)	ทรัพย์สินส�าหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกัน	เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง	ทางน�้า	ทางหลวง

ทะเลสาบ	 (3)	 ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดย

เฉพาะ	 เป็นต้นว่าป้อม	และโรงทหาร	ส�านักราชการบ้าน

เมือง	 เรือรบ	 อาวุธยุทธภัณฑ์	 ส�าหรับทรัพย์สินซึ่งเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้เว้นแต่

อาศัยอ�านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา	

และห้ามมใิห้ยกอายคุวามขึน้เป็นข้อต่อสูก้บัแผ่นดนิในเรือ่ง

ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 ทั้งห้ามมิให้

ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินหรือไม่

	 จากหลักกฎหมายดังกล่าวอาจแบ่งทรัพย์สินของ

แผ่นดินได้เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ทรัพย์สินของแผ่นดินท่ี

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 กับทรัพย์สินของแผ่นดิน

ธรรมดาที่ไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

	 	 1.2.1	สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	หมาย

ถึง	ทรพัย์สนิทกุชนดิของแผ่นดนิซึง่โดยสภาพหรอืโดยความ

มุ่งหมายแห่งการใช้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์	 หรือ

สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน	เช่น	ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าที่

เอกชนไม่เคยเป็นเจ้าของ	 ท่ีชายทะเลและอ่าว	ทางหลวง	

ทางรถไฟ	 ทะเลสาบ	 ทางน�้า	 และท่ีดินซ่ึงมีผู้เวนคืนหรือ

ทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตาม

กฎหมายท่ีดิน	 ทรัพย์สินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	 และ

ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

	 	 1.2.2	 ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาที่

ไม่ใช่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ	หมายถงึ	ทรพัย์สนิทกุชนดิ

ของแผ่นดินที่ไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	เช่น	ที่ดินที่

ถูกทอดทิ้งโดยเอกชน	 สังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อการบริหาร

งานในองค์กรของรฐั	ทรพัย์สนิทีถ่กูทอดทิง้หรอืไม่มเีจ้าของ	

ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือโอนมาเป็นของรัฐ	ทรัพย์สินหายท่ีตก

เป็นของรัฐโดยประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอื่น

	 	 อนึ่ง	 ค�าว่า	 “ที่หลวงหรือที่ดินของรัฐ”	

หมายถึง	ท่ีดินท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ	

รวมถึงท่ีดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งมีได้มีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือ

ครอบครอง	 และรวมถึงสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 1304	 และ

กฎหมายอืน่	เช่น	ประมวลกฎหมายทีด่นิ	มาตรา	2	อาจสรปุ

ได้ว่า	ท่ีดินซ่ึงมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดถือว่าเป็นที่หลวงหรือที่ดินของรัฐทั้งสิ้น	และหาก

ท่ีหลวงส่วนใดได้จัดให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

ดแูลรกัษาใช้ประโยชน์กจ็ะมฐีานะเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนิ

ธรรมดาท่ีไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	แต่ถ้าเป็นที่ดิน

รกร้างว่างเปล่าซ่ึงมีได้มีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองก็

ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

	 1.3	 หลักการบริหารจัดการของหลวงที่เป็นของ

แผ่นดิน	

	 ของหลวงของแผ่นดินเป็นทรัพยากรของรัฐที่ต้อง

จดัสรรเพือ่ประโยชน์สขุร่วมกนัส�าหรบัพลเมอืงของรฐัให้เกดิ

เกดิประสทิธภิาพอย่างยัง่ยนื	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐		มาตรา	๗๖	จึงก�าหนดเป็นแนว

นโยบายแห่งรัฐไว้ชัดเจนว่ารัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 ส่วน

ท้องถิ่น	 และงานของรัฐอย่างอื่น	 ให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วม

มือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่	เพื่อให้การบริหาร
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ราชการแผ่นดิน	การจัดท�าบริการสาธารณะและการใช้จ่าย

เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด	เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน	รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้

เกิดความสะดวก	รวดเร็ว	ไม่เลือกปฏิบัติ	และปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพรัฐพึงด�าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ	ให้เป็นไปตาม

ระบบคุณธรรม

	 ในส่วนมาตรการป้องกนัเจ้าหน้าทีข่องรฐัใช้อ�านาจ

หน้าที่ในทางทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง	 ส�านักงาน	 ก.พ.	

(2552)	ได้นิยามความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ	Conflict	of	Interest	ว่า

หมายถึง	สถานการณ์หรือการกระท�าของบุคคล	ไม่ว่าจะ

เป็นนักการเมือง	ข้าราชการ	พนักงาน	บริษัท	หรือผู้บริหาร	

มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจ	หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนั้น	การกระ

ท�าดังกล่าวอาจเกิดขึ้น	 โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือ

ไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่

เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการ

กระท�าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง

ค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม)	

แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ

ตนเองหรือพวกพ้อง	 ทั้งนี้เป็นมาตรการของฝ่ายบริหารท่ี

จะด�าเนินการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

	 1.4	หลักการติดตามเอาของหลวงคืนจากผู้ท่ีไม่มี

สิทธิยึดถือไว้

	 หลักการติดตามเอาของหลวงคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ

ยึดถือไว้ในทางกฎหมายใช้หลักเดียวกับการติดตามเอา

ทรัพย์สินของเอกชนทั่วไปคืนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	มาตรา	1336	ซึ่งได้ก�าหนดหลักกรรมสิทธิ์ใน

หมวดที่ว่าด้วยแดนแห่งกรรมสิทธิ์	และการใช้กรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สนิ	ไว้เป็นการทัว่ไปแล้วว่าภายในบงัคบัแห่งกฎหมาย	

เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ�าหน่ายทรัพย์สินของ

ตนและได้ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น	กับทั้งมีสิทธิติดตาม

และเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู ้ไม่มีสิทธิจะ

ยึดถือไว้	และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ดังนั้น	หน่วยงานของ

รัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาบริหารจัดการทรัพย์ของแผ่นดินใน

นามของประชาชนพลเมืองของรัฐมีสิทธิติดตามเอาคืนจาก

บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้เสมอโดยไม่มีอายุความ	ดัง

จะเห็นได้ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ

ได้ไปซึ่งของหลวงต้องถูกลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

คือมีการเรียกให้คืนทรัพย์สินของแผ่นดินหรือของหลวง

ที่ได้เอาไปนั้นด้วยหากแปรสภาพเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น

ย่อมถูกบังคับตามข้ันตอนของกฎหมายให้น�ากลับมาเป็น

ของหลวงได้	ตัวอย่างเช่น	การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีหน้า

ที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน�าน�้ามันในรถไปขายและ

น�าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน	 ท�าให้ส่วนราชการต้องเสียงบ

ประมาณเพื่อซื้อน�้ามันมากกว่าที่ควรจะเป็น	 พฤติการณ์

ดังกล่าวถือเป็นการทุจริตเบียดบังเอาของหลวงอันเป็นผล

ประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง	 ถือเป็น

ความผิดทางอาญาฐานลักทรัพย์และต้องถูกบังคับทางแพ่ง

ให้ชดใช้ราคาน�้ามันที่ไปกลับคืนมาเป็นของหลวงตามเดิม	

หรือกรณีตามค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	4828/2533		จ�าเลย

รบัราชการมอี�านาจสัง่อนญุาตให้เบกิจ่ายน�า้มนัและอนญุาต

ให้ใช้รถยนต์ในเขตการทางท่ีรับผิดชอบด้วย	การท่ีจ�าเลย

ได้สั่งให้ใช้รถของราชการและสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน�้ามัน

ของราชการส�าหรับรถดังกล่าวขนเสาซีเมนต์ป้ายจราจร

จากแขวงการท่ีรับผิดชอบไปยังจุดติดตั้งในกิจการส่วนตัว	

จึงเป็นการใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสีย

หายแก่กรมทางหลวง	เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา	มาตรา	151

	 ส่วนหลักท่ัวไปว่าด้วย	 “ของหลวงตกน�้าไม่ไหล	

ตกไฟไม่ไหม้”	 ไม่ว่าจะตกอยู่ที่ใดก็ไม่อาจสูญหาย	 ตาม

ส�านวนสุภาษิตไทยดังกล่าว	 หมายความรวมถึงกรณีที่ไม่

ว่าของหลวงอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้นจะถูกแปร

สภาพเป็นทรัพย์สินอื่นอย่างไรแล้วรัฐย่อมมีอ�านาจติดตาม

เอากลับคืนมาเป็นของหลวงได้เสมอ

	 จากหลักทั่วไปของสุภาษิตข้างต้นจะเห็นได้ว่ามี

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินของแผ่นดินอันเป็นของหลวง	

พอสรุปได้ว่า	“ของหลวงตกน�้าไม่ไหล	ตกไฟไม่ไหม้”	ไม่ว่า

จะตกอยู่ท่ีใดก็ไม่อาจสูญหาย	ห้ามโอนเว้นแต่อาศัยอ�านาจ

แห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา	ห้ามมิให้ยก

อายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน	 และห้ามมิให้ยึดทรัพย์สิน

ของแผ่นดิน	 และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของแผ่นดิน	

(หน่วยงานของรัฐ)	 มีสิทธิติดตามเอาคืนจากบุคคลผู้ไม่มี

สิทธิจะยึดถือไว้ได้เสมอโดยไม่มีอายุความ
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2.	 สถานการณ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ของหลวง

	 2.1	สถานการณ์

	 แม้ภาครัฐมีกลไกการป้องกันปราบปรามการไหล

รั่วของของหลวงจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมาโดยตลอดแต่สถานการณ์ในอดีตท่ี

ผ่านมาถงึปัจจบุนัยงัรนุแรงเป็นปัญหาระดับชาติ	รัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2540	เป็นต้น

มาจึงต้องมีการวางกลไกป้องกัน	ตรวจสอบ	และขจัดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด	 เด็ดขาด	 เพื่อมิให้ผู้

บรหิารหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีป่ราศจากคณุธรรม	จรยิธรรม	

และธรรมาภิบาลเข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมือง

หรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ	 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบันปีพุทธศักราช	2560	ก�าหนดให้การป้องกันปราบ

ปรามการไหลรั่วของของหลวงจากปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนโยบายส�าคัญ

ในการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล�้าอันเป็นปัญหาด้าน

เศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโน้มนับวันจะทวีความรุนแรง

ขยายประเด็นบานปลายไปสู่ปัญหาด้านอื่นมากมาย	 โดย

มีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบรองรับนโยบายดังกล่าวไว้

อย่างชัดเจน

	 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใช้ของหลวงไม่เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่เข้าข่ายทุจริตผิดต่อหน้าที่ราชการ

ที่มักพบเป็นประจ�า	 เช่น	 การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็น

พาหนะไป-กลับ	 ระหว่างบ้านพักกับที่ท�างานในลักษณะ

รถประจ�าต�าแหน่ง	 โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ�านาจหน้าท่ี

ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	 แต่กลับน�า

รถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจ�าส่วนตัว	 แม้จะมี

ระยะทางส้ันๆ	หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อื่นๆ	เช่น	ไปรับ

ประทานอาหารกลางวันหรือไปท�าธุระส่วนตัว	เป็นการไม่

ปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ	

พ.ศ.2523	ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่เงนิหรอืทรพัย์สนิของ

ทางราชการ	 และเป็นการกระท�าการทุจริต	 ซึ่งจะต้องถูก

ด�าเนินการทางอาญาและทางวินัย	นอกจากคนใช้รถยนต์

จะมีความผิดแล้ว	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการ

เงิน	 และผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน�้ามันก็จะถูกด�าเนินการทาง

วินัยด้วย	รวมทั้งเรียกเงินค่าน�้ามันทั้งหมดคืนราชการ

	 ปัญหาดังกล่าวลุกลามรุนแรงถึงขนาดเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ได้ท�าหนังสือถึงปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

เรื่อง	 ข้อสังเกตการน�ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็น

รถประจ�าต�าแหน่ง	 หลังได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนว่า	

ข้าราชการบางหน่วยงาน	ซึง่มไิด้ด�ารงต�าแหน่งทีร่าชการจดั

รถประจ�าต�าแหน่งให้	ได้น�ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือน

เป็นรถประจ�าต�าแหน่ง	และเบิกจ่ายค่าน�้ามันเชื้อเพลิงจาก

ทางราชการ	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	พิจารณาแล้วเห็นว่า	

การกระท�าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เป็นจ�านวนมาก	และเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งข้อสังเกตไป

ยังส�านักงานปลัดส�านักนายกฯ	 ในฐานะผู้รักษาการตาม

ระเบียบส�านักนายกฯ	ว่าด้วยรถราชการ	พ.ศ.	2523	และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 ให้ก�ากับดูแล	 ควบคุม	 และตรวจสอบว่า	

ข้าราชการผู้ใดที่มิได้ด�ารงต�าแหน่งที่มีรถประจ�าต�าแหน่ง

จะน�ารถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ�าต�าแหน่งมิได้	

ข้าราชการผู้ใดกระท�าการดังกล่าวให้ถือว่า	มีความผิดวินัย

ร้ายแรงด้วย	(ส�านักข่าวอิศรา.	2560)

	 2.2	แนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายของ

ศาล

	 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทุจริตคอร์รัปชัน

จนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งเป็นของ

หลวงหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ท่ีไม่มีสิทธิ

จะยึดถือของหลวงนั้นไว้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	จนเป็น

กรณีท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องน�าคดีเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมในช้ันศาล	 การตีความบังคับใช้กฎหมายของ

ศาลเป็นการใช้อ�านาจตุลาการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล	 

(check	and	balance)	อ�านาจบริหารตามแนวคิดการบาง

แยกอ�านาจของหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

หากการตีความบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์

ท่ีมุ ่งรักษาประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงย่อมท�าให้

มาตรการบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์

ตกแก่ประชาชนพลเมืองของรัฐร่วมกัน	จึงขอน�าเสนอแนว

การตีความบังคับใช้กฎหมายของศาลยุติธรรมกรณีติดตาม

เอาเงินหลวงคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ	 เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ

ศึกษาหลักกฎหมายข้างต้นโดยย่อซ่ึงมี	2	แนว	ดังนี้

	 	 2.2.1	แนวทีห่นึง่	ปรากฏค�าพพิากษาศาล

ฎีกาเป็นบรรทัดฐานยืนยันหลักทั่วไปว่าด้วย	“ของหลวงตก

น�้าไม่ไหล	ตกไฟไม่ไหม้”	มาโดยตลอดว่าหน่วยงานของรัฐ
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ท่ีมีหน้าที่ดูแลรักษาเงินซึ่งเป็นของหลวงมีสิทธิติดตามเอา

จากเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่บกิเงนินัน้ไปโดยไม่มสีทิธจิะยดึถอืไว้

คืนมาได้เสมอโดยไม่มีอายุความ	เช่น	ค�าพิพากษาศาลฎีกา

ที่	1563-1564/2513	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	6660/2541	

และค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	2040/2551	(ระบบสืบค้นค�า

พิพากษา	ค�าส่ังค�าร้องและค�าวินิจฉัยศาลฎีกา)

	 	 2.2.2	 แนวที่สอง	 ปรากฏค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่	4905-4927/2545	วินิจฉัยต่างไปอีกแนวหนึ่ง

สรุปได้ว่าการที่หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นมีสิทธิได้รับทั้งความ

จริงไม่มีสิทธิได้รับเงินน้ัน	 ถือเป็นเรื่องลาภมิควรได้	 มิใช่

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเอาทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐมา

ยึดถือไว้โดยไม่มีสิทธิ	 หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียก

คืนภายในก�าหนดอายุความ	 1	 ปี	 ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 419	 มิใช่กรณีสามารถติดตาม

เอาคืนได้โดยไม่มีก�าหนดอายุความตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	มาตรา	1336	จากค�าวินิจฉัยโดยสรุปดัง

กล่าวเท่ากับเป็นการวางหลักว่า	กรณีผู้ใดรับของหลวงไว้

โดยไม่มีสิทธิและโดยสุจริต	หากประสงค์จะไม่คืนของหลวง

ที่รับไว้น้ันก็สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้หน่วยงานของรัฐ

ซ่ึงมีหน้าที่ดูแลรักษาของหลวงนั้นได้

	 จะเห็นได้ว่าในประเด็นการติดตามเอาของหลวง

คืนเช่นน้ี	มีความเห็นของนักกฎหมายแบ่งเป็น	2	ฝ่าย	คือ	

ฝ่ายแรกเป็นเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า	หน่วยงานของรัฐที่มีหน้า

ที่ดูแลรักษาของหลวงมีสิทธิติดตามเอาของหลวงคืนจากผู้

ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้คืนมาได้เสมอโดยไม่มีอายุความ	และ

ไม่ว่าของหลวงนั้นจะเป็นเงินหรือทรัพย์ประเภทใดก็ตาม	

และไม่ค�านึงถึงว่าผู้ที่ได้ทรัพย์สินของแผ่นดินอันเป็นของ

หลวงไปน้ันจะสุจริตหรือไม่ย่อมต้องคืนโดยไม่อาจยกอายุ

ความขึ้นต่อสู้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาของ

หลวงนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	

1306	 และมาตรา	 1336	 อันเป็นไปตามหลักทั่วไปที่ว่า

ของหลวงตกน�้าไม่ไหล	 ตกไฟไม่ไหม้ไม่ว่าจะตกอยู่ที่ใดก็

ไม่อาจสูญหาย	 และแนววินิจฉัยในค�าพิพากษาศาลฎีกา

หลายคดี	เช่น	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	1563-1564/2513,	

6660/2541,	2040/2551,	1428-1429/2512,	453/2512	

,	100/2515,	8217/2540,	1353/2521

	 ฝ่ายหลังเห็นว่าแม้ความจริงผู้รับเงินหลวงไปไม่มี

สิทธิได้รับเงินนั้น	 แต่หากเป็นกรณีรับเงินหลวงน้ันไว้โดย

สุจริต	 กรณีเช่นนี้ฝ่ายหลังซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยไม่ถือว่า

เป็นการเอาเงินหลวงมายึดถือไว้โดยไม่มีสิทธิ	 หน่วยงาน

ของรัฐต้องเรียกร้องเอาเงินนั้นคืนจากผู้รับไว้ในฐานลาภ

มิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	

406	 และผู ้รับไว้มีสิทธิยกอายุความข้ึนต่อสู ้หน่วยงาน

ของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีดูแลรักษาเงินหลวงนั้นได้ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 419	 ซ่ึงห้ามมิให้ฟ้อง

คดีเพื่อติดตามเอาของหลวงคืนเมื่อพ้นก�าหนด	 1	 ปี	 นับ

แต่เวลาที่ฝ่ายหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้เสียหายรู้ว่าตนมี

สิทธิเรียกคืน	หรือเมื่อพ้น	10	ปี	นับแต่เวลาท่ีสิทธินั้นได้มี

ข้ึน	ตามค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	4905-4927/2545	แต่ถ้า

เป็นที่หลวงหรือที่ดินของรัฐความเห็นของฝ่ายหลังนี้เห็น

ด้วยกับความเห็นของฝ่ายแรกว่าไม่อาจยกอายุความขึ้น

ต่อสู้แผ่นดินหรือรัฐเพื่อให้ได้มาซ่ึงท่ีหลวงนั้น

	 จะเห็นได้ว่าความเห็นของฝ่ายหลังซึ่งเป็นเสียง

ข้างน้อยน�าหลักอายุความเรื่องลาภมิควรมาใช้กับเงินหลวง

เป็นการยกเว้นข้อห้ามยกอาความขึ้นต่อสู้รัฐโดยเน้นความ

ส�าคัญท่ีเจตนา	(intention)	ของผู้รับเงินหลวงไว้เป็นส�าคัญ	

มากกว่าการพิจารณาถึงสิทธิแท้จริงของผู้เอาเงินหลวงไว้

ว่ามีเพียงใดหรือไม่	 ต่างจากความเห็นของฝ่ายแรกท่ีเป็น

เสียงข้างมากซึ่งบังคับกับของหลวงทุกชนิดไม่มีข้อยกเว้น

และเน้นผลของการกระท�าทางกายภาพ	(physical)	เป็น

ส�าคญัว่าเมือ่ของหลวงไปอยูก่บับคุคลทีไ่ม่มสีทิธย่ิอมต้องคืน

หน่วยงานของรัฐเสมอ	ไม่อาจอ้างความบกพร่องใดๆไม่ว่า

โดยสุจริต	หรือโดยส�าคัญผิด	เพื่อยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่น

ดินหรือหน่วยงานของรัฐได้	ผู้เขียนเห็นว่าหลักกฎหมายว่า

ด้วยของหลวงเป็นกฎหมายมหาชนมุ่งคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะเป็นส�าคัญ	 ดังนั้น	 ผู้เขียนจึงด้วยกับความเห็น

ของฝ่ายแรกซ่ึงน่าจะเป็นการตีความบังคับใช้กฎหมายเพื่อ

คุ้มครองประโยชน์สาธารณะได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

หลักกฎหมายและสอดคล้องกับหลักสุภาษิตซ่ึงเป็นท่ีเข้าใจ

ของคนท่ัวไปได้ดีกว่าความเห็นของฝ่ายหลัง

บทสรุป
	 หลักกฎหมายว่าด้วย	“ของหลวง”	มีลักษณะเป็น

กฎหมายมหาชน	และบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วว่าทรัพย์สิน

ทุกชนิดอันเป็นของหลวง	 ของรัฐ	 หรือของแผ่นดินนั้นจะ

โอนแก่กันมิได้เว้นแต่อาศัยอ�านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ

หรอืพระราชกฤษฎกีา	และห้ามมใิห้ยกอายคุวามขึน้เป็นข้อ
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ต่อสู้กับแผ่นดิน	ทั้งห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่า

ทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่	และ

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของแผ่นดินหรือหน่วยงานของ

รัฐซ่ึงมีหน้าที่ดูแลรักษามีสิทธิติดตามเอาคืนจากบุคคลผู้

ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้เสมอโดยไม่มีอายุความ	สอดคล้อง

กับหลักทั่วไปตามสุภาษิตไทยว่าด้วย	 “ของหลวง	 ตกน�้า

ไม่ไหล	 ตกไฟไม่ไหม้	 คือ	 ตกอยู่ที่ใดก็ไม่สูญหาย”	 ดังนั้น	

ทั้งหน่วยงานของรัฐและประชาชนพลเมืองทุกคนของรัฐ

จากทุกภาคส่วนซึ่งมีความเป็นเจ้าของของหลวงนั้นร่วม

กัน	ยังมีหน้าที่ร่วมกันเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบการดูแล

รักษาของหลวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์

สุขร่วมกันของทุกคนอย่างเท่าเทียมทั่วถึงมีประสิทธิภาพ

สูงสุดโดยไม่ตกหล่นไหลร่ัว	 หรือบกพร่องโดยสุจริตไม่ว่า

กรณีใด	 ๆ	 ด้วยมาตรการเชิงบูรณาการจากภาครัฐ	 ภาค

ธุรกิจเอกชน	และภาคประชาสังคม	ดังนี	้

	 1.	ภาครฐั	ควรเคร่งครดัยดึหลกัการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี	 พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอุดมการณ์และ

จริยธรรมร่วมท่ีเข้มแข็งเด่นชัดในด้านความซื่อสัตย์สุจริต	

และมีทัศนคติเป ็นผู ้ให ้บริการประชาชนให้เกิดความ

สะดวก	รวดเร็ว	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ	การคัดเลือกคนเข้าสู่ต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐต้องเป็นระบบการคัดสรรเพื่อให้ได้คนดีมีคุณธรรม

ซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงโดยยึดหลักการตามพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี	9	

ท่ีว่าด้วยคนดี	คือ	“ในบ้านเมืองนั้น	มีท้ังคนดีและคนไม่ด	ี

ไม่มีใครท่ีจะท�าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด	การท�าให้บ้าน

เมืองมีความปกติสุข	เรียบร้อยจึงมิใช่การท�าให้ทุกคนเป็น

คนดี	หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี	ให้คนดีปกครองบ้าน

เมือง	และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ�านาจไม่ให้ก่อความเดือด

ร้อนวุ่นวายได้”	 (พระบรมราโชวาท	 ในพิธีเปิดงานชุมนุม

ลูกเสือแห่งชาติ	ณ	ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	จังหวัดชลบุรี	11	

ธนัวาคม	2512)	และพระบรมราโชวาทว่าด้วยคณุธรรมของ

คน	คือ	“คุณธรรมของคน	ประการแรก	คือ	ความซื่อสัตย	์

ประการท่ีสอง	คือ	การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง	ให้ประพฤติ

ปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น	ประการท่ีสาม	คือ	การ

อดทน	อดกลั้น	และอดออม	ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์

สุจริต	ประการที่สี่	คือ	การรู้จักละวางความชั่ว	ความทุจริต	

และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน	เพื่อประโยชน์ส่วน

รวม	คุณธรรมสี่ประการนี้	ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและ

บ�ารุงให้เจริญงอกงาม	จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความ

สุข	ความร่มเย็น	และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง

ก้าวหน้าต่อไป”	(พระบรมราโชวาท	ในพิธีบวงสรวงสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า	5	เมษายน	2535)

	 2.	 ภาคธุรกิจเอกชน	 ควรให้ความส�าคัญกับ

หลักความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 

Responsibility)	 อย่างจริงจัง	 ร่วมกันต่อต้านพฤติกรรม

การทุจริตคอร์รัปชั่น	 มุ่งการพัฒนาสู่มิติแห่งความยั่งยืน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มำ:	ความรับผิดชอบต่อสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(ทองทิพภา	วิริยะพันธุ์,	2553)
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	 3.	 ภาคประชาสังคม	 ควรผนึกก�าลังกับภาครัฐ

และภาคธุรกิจเอกชนร่วมกันปลูกฝังค่านิยม	 “คนไทยไม่

โกง”	เพื่อปฏิรูป	“คน”	ให้มีจิตส�านึก	และสร้างพลังร่วม

เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	ร่วมกันเสริมสร้างสังคม

ธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูประบบ	และองค์การในทุกภาค

ส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ปราศจากการทุจริตฉ้อ

ราษฎร์บังหลวงให้ประเทศไทยใสสะอาดเป็นภาพลักษณ์

ท่ีดีเอื้อต่อการลงทุนด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่การพัฒนา

ท่ียั่งยืนตามบริบทของสังคมโลก
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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันประชาชนให้ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากข้ึน	โครงการให้บริการรักษา

พยาบาลแบบตลอดชีพ	 เป็นโครงการหน่ึงในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีตอบสนองต่อกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของ

สมาชิกไปตลอดชีวิตโดยการช�าระค่าบริการล่วงหน้าในอัตราสูงเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้ารับบริการได้ทุกเมื่อทั้งผู้ป่วย

นอกและผู้ป่วยใน	โดยไม่ต้องเสียค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม	ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะของการด�าเนินธุรกิจมีความคล้าย

กับการประกันสุขภาพ	 และเห็นว่ารัฐจ�าเป็นต้องเข้ามาควบคุม	 แทรกแซง	 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน	

เนื่องจากพบปัญหาว่า	มีการระดมทุนจากประชาชนด้วยวิธีการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราสูงภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาสัญญา

ตลอดชีพซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง	ฉ้อโกง	และการยกเลิกสัญญาก่อนครบก�าหนดซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญาโดยไม่

เป็นธรรม	ซ่ึงที่ผ่านมาพบว่าสมาชิกถูกยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการแล้ว	จึงท�าให้คู่สัญญาหรือสมาชิก

เดือดร้อนและต้องร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล	ผู้เขียนเห็นว่า	ในอนาคตธุรกิจดังกล่าวอาจมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น	ดัง

น้ันหากปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชนประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะของการระดมเงินทุนและมีการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราที่

สูงโดยที่รัฐไม่เข้ามาควบคุม	ตรวจสอบเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนอีก	จึงเสนอแนะให้มีมาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุมธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพดังกล่าวต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	ธุรกิจให้บริการ,	รักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ

Abstract

The	 current	 emphasis	 on	 public	 health	 care	 for	 themselves	 and	 their	 families	more.	 The	

project,	a	lifelong	medical	treatment	services.	One	of	the	projects	is	in	the	private	hospital	business	

responds	to	members	health	care	throughout	life	by	payment	in	advance	in	high-rate	just	once	to	get	

all	services	when	both	outpatient	and	inpatient	by	more	medical	services.	The	author	of	the	opinion	

that	the	nature	of	the	business	operations	of	the	health	insurance,	and	see	that	the	State	need	to	

control.	Intervention	to	achieve	peace	because	the	public	found	the	problem	that	there	is	funding	

from	the	public	with	no	way	to	pay	in	advance	in	high-rate	under	the	terms	of	the	contract	period,	a	

มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุมธุรกิจให้บริกำรรักษำพยำบำลแบบตลอดชีพ 

ในโรงพยำบำลเอกชน
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lifelong	which	vulnerable	to	scams.	Fraud	and	to	cancel	prior	to	the	end	of	the	contract,	which	is	to	

cancel	the	contract	by	which	that	Member	is	terminated	by	unfair	competition	from	entrepreneurs	

to	partners	or	member	petitions	and	request	justice	court.	The	author	of	the	opinion	that	in	future	

such	business	may	have	more	growth.	So	leave	the	private	hospital	business,	the	nature	of	the	Fund	

and	paid	in	advance	in	the	high	rate	by	which	the	State	could	not	control.	Check	as	this	may	further	

damage	to	people,	thus	suggesting	to	legal	measures	to	actively	control	the	course,	lifelong	medical	

treatment	services,	such.

Keywords:	Service	business,	Lifelong	Health	Care

บทน�ำ
	 ปัจจุบันคนทั่วโลกก�าลังต่ืนตัวกับกระแสการ

ดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมาก

ขึ้น	 ท�าให้ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ	 (Health	 Care)	 มี

การแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 (กรุงเทพธุรกิจ,	 

2561)	ซึง่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งตอบสนองต่อกระแส

การดูแลสุขภาพดังกล่าว	 ด้วยการท�าโครงการให้บริการ

รักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ	ที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษา

พยาบาลและดูแลสุขภาพของคู่สัญญาหรือสมาชิกไปตลอด

ชีวิตโดยไม่ต้องช�าระค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์เพิ่ม

เติมคล้ายคลึงกับการประกันภัย	 (บันทึกส�านักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา,	 2560,	 น.	 3)	 ในรูปของการประกัน

สขุภาพ	และเนือ่งจากการท�าสญัญาให้บรกิารรกัษาพยาบาล

แบบตลอดชพีมรีะยะเวลาของสญัญาทีย่าวนานประกอบกบั

คูส่ญัญาต้องช�าระเงนิล่วงหน้าในอตัราสงู	จงึพบปัญหาเรือ่ง

การเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม	มีการยกเลิกสัญญาและเง่ือนไข

ก่อนก�าหนด	ท�าให้คู่สัญญาหรือสมาชิกเดือดร้อน	เสียหาย

จนมกีารร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลยติุธรรม	และปัจจบุนั

พบว่า	ธรุกจิให้บรกิารรกัษาพยาบาลแบบตลอดชพีมกีารให้

บริการในโรงพยาบาลเอกชน	2	แห่งและ	มีสมาชิกจ�านวน

มากหลายร้อยคน	 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า	 หากปล่อยให้เอกชน

ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการระดมเงินทุนและมีการ

จ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราที่สูงเช่นเดิม	 โดยที่รัฐไม่เข้ามา

ควบคุม	ตรวจสอบ	อาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนได้

อีก	เช่น	การเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	การทุจริต		หลอก

ลวง	การฉ้อโกง	ธุรกิจล้มละลาย	เป็นต้น	ดังนั้น	รัฐจึงควรมี

มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์

สาธารณะ	 เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง	 

(ชาญชัย	แสวงศักดิ์,	2559,	น.	64)

ลกัษณะของธรุกจิให้บรกิำรรกัษำพยำบำลแบบตลอดชพี

	 ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพเป็น

ธุรกิจที่ด�าเนินการโดยโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	เข้าท�าสัญญากับสมาชิก

โดยสมาชิกต้อง	 จ่ายเงินล่วงหน้าที่มีมูลค่าสูง	 ให้แก่โรง

พยาบาลเอกชนเพื่อเข้าท�าสัญญา	และจะได้รับสิทธิในการ

รักษาพยาบาลไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งตลอดชีวิต	 การรักษา

แบบผู้ป่วยนอก	 และผู้ป่วยใน	 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี

เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลไปตลอดชีวิตของคู่สัญญา	

แต่ทั้งนี้คู ่สัญญาต้องผ่านการตรวจสุขภาพ	 จากทางโรง

พยาบาลก่อนด้วย	 ซึ่งในภาพรวมธุรกิจให้บริการรักษา

พยาบาลแบบตลอดชีพ	 มีความคล้ายคลึงกับการประกัน

ภัยในรูปแบบของการประกันสุขภาพ	กล่าวคือ	(1)	มีการ

ก�าหนดอายผุูส้มคัรและผูท้ีจ่ะเป็นสมาชกิต้องผ่านการตรวจ

สุขภาพ	(2)	เป็นการให้การรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแล

สุขภาพท่ีมีก�าหนดระยะเวลา	(ตลอดชีวิตของคู่สัญญา)	(3)	

คู่สัญญาหรือสมาชิกไม่ต้องช�าระค่ารักษาพยาบาลและค่า

ใช้จ่ายอื่นๆท่ีเก่ียวข้องไปตลอดชีวิต	และสมาชิกสามารถใช้

บริการโรงพยาบาลในเครือของบริษัทคู่สัญญาได้ตามความ

สมัครใจ	(4)	คู่สัญญาช�าระค่าสมาชิกล่วงหน้าเหมือนการ

ช�าระเบ้ียประกันซึ่งเป็นการระดมทุนจากประชาชนซึ่งมี

ยอดเงินจ�านวนมาก	 และเกี่ยวข้องกับประชาชนจ�านวน

มาก	 (5)	 เป็นการรวมกลุ่มของผู้เสี่ยงภัยที่มีภัยลักษณะ
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คล้ายกันและโอนความเสี่ยงภัยไปยังสมาชิกอื่นๆ	เพื่อช่วย

เหลือเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับภัยกลับคืนสู่สภาพทางเศรษฐกิจ

ให้เร็วที่สุด	เป็นต้น

ประโยชน์ของธุรกิจให้บริกำรรักษำพยำบำลแบบตลอด

ชีพ

	 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจ

ให้บรกิารรกัษาพยาบาลแบบตลอดชพี	เหน็ว่าหากรฐัเข้ามา

ควบคุม	ดูแล	เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและความ

น่าเชื่อถือให้แก่ประชาชนในการเลือกสถานพยาบาลใน

การรักษาดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อรัฐ	ประชาชนและผู้ประกอบการ	ดังนี้

	 1.	 ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ

สามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างมัน่คง	สมาชกิคูส่ญัญาสามารถ

เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของสมาชิกได้	 ซ่ึงย่อม

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านค่ารักษาพยาบาล

	 2.	ลดความแออัด	คับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ของรัฐ	

	 3.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย	และบุคคล

ากรทางการแพทย	์	

	 4.	หลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการ

เงินของประชาชนหรือสมาชิกในอนาคต

	 5.	 ตอบสนองนโยบายของรัฐ	 ในการผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านสขุภาพนานาชาติ	(Medical	

Hub)	 พร้อมกับสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบ

การ

	 6.	สร้างความสุข	และความพึงพอใจในด้านการ

สาธารณสุขของคนไทย

ลักษณะของธุรกิจที่รัฐควบคุม

	 ตามประกาศคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 58	 (ประกาศ

คณะปฏิวัติ,	2515,	น.	2)	ได้ก�าหนดไว้ว่ากิจการอันมีสภาพ

คล้ายคลงึ	“การประกนัภยั”	ให้เป็นกจิการทีต้่องขออนญุาต		

เน่ืองจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอยู่และความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 รัฐจึงต้อง

ควบคุมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	ซึ่งเมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์

แล้วธุรกิจประกันภัยมีลักษณะส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	เป็นธุรกิจสถาบันการเงิน	

	 สถาบันการเงินในประเทศไทยมีหลายประเภท

ได ้แก ่ 	 ธนาคารแห ่งประเทศไทย	 ธนาคารพาณิชย	์

บริษัทเงินทุน	 บริษัทหลักทรัพย์	 บริษัทเครดิตฟองซิเอร	์

ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย	 บรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 กองทุนรวม	 กองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	สหกรณ์ออมทรัพย์	และ	

บริษัทประกันภัย	(ชัยสิทธิ์	ตราชูธรรม,	2531,	น.	137)

	 สถาบันการเงินเป็นสื่อกลางใน	การระดมเงินออม	

จากเอกชน	 ธุรกิจต่างๆ	 และรัฐบาล	 ซ่ึงการระดมเงินทุน

อาจอาจท�าในรูปการรับฝากเงิน	ออกตั๋วเงิน	ตั๋วสัญญาใช้

เงินหรือเช็ค	ขายหุ้น	ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม	ส่วน

การปล่อยสินเช่ือนั้นอาจท�าในรูปการให้กู้ยืม	รับซ้ือลดตั๋ว

แลกเงิน	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	

	 2.	เป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีส�าคัญ

	 ธุรกิจประกันภัย	เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่ส�าคัญ

จากประชาชน	ผู้ประกอบธุรกิจ	และรัฐบาล	โดยการเฉล่ีย

เงินจากสมาชิกรวมไว้เป็นกองกลางเพื่อป้องกันความเสีย

หายของผู้เอาประกันภัยในอนาคต	 หากผู้เอาประกันภัย

ประสบภัยร้ายแรงก็จะได้รับการชดเชยความเสียหายจาก

ผู้รับประกันภัยเพื่อให้ธุรกิจหรือฐานะทางเศรษฐกิจของผู้

เอาประกันภัยกลับคืนสู่ดังเดิมในระยะเวลาที่เร็วที่สุด	และ

ไม่ต้องแบกรับภาระความเสียหายอันหนักเพียงล�าพัง

	 3.	เป็นหลกัประกนัความมัน่คงและความปลอดภยั

ทางเศรษฐกิจ

	 ธุรกิจการประกันภัยเป็นกิจการท่ีเก่ียวกับ	ความ

มั่นคงและความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประชาชน	หรือ

การประกันความเสี่ยง	ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคน

จ�านวนมาก	ทัง้ยงัเป็นแหล่งระดมเงนิทนุ	เพือ่กระจายความ

เสี่ยงภัยไปยังบุคคลอื่น	 ซึ่งเป็นการให้หลักประกันความ

มั่นคงและความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประชาชน	เช่น	

การประกันอัคคีภัย	การประกันสุขภาพ

	 ดังนั้น	 ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์ลักษณะส�าคัญที่รัฐ

ต้องควบคุมธุรกิจประกันภัย	โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจให้

บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพในประเด็นส�าคัญ	โดย

สรุปได้ดังนี้

	 ธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล	แบบตลอดชีพ	เป็น

โครงการของบรษิทัเอกชนทีม่วีตัถปุระสงค์ในการให้บรกิาร

ด้านสุขภาพแก่สมาชิก	ตลอดชีพ	โดยสมาชิกมีสิทธิเข้ารับ

การรกัษาพยาบาลได้ทกุเมือ่หากเกดิการเจบ็ป่วยโดยไม่ต้อง

ช�าระค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม	ซึ่งโครงการดังกล่าวท�าให้
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ผู้ที่ต้องการวางแผนด้านสุขภาพของตนและครอบครัวใน

อนาคตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยจ่ายเงินค่าสมาชิกล่วง

หน้าเพียงครั้งเดียวในอัตราสูง	ให้กับบริษัทเอกชนคู่สัญญา

ซึ่งเป็นการระดมเงินทุน	 โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมี

ความเสี่ยงภัยเดียวกันนั่นคือภัยจากโรค	โดยทางบริษัทให้

สัญญาว่าจะท�าการรักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกคู่สัญญาเจ็บ

ป่วย

	 ในขณะเดียวกนัธรุกจิให้บรกิารรักษาพยาบาลแบบ

ตลอดชีพ	ก็ให้หลักประกัน	ความมั่นคงและความปลอดภัย

ทางเศรษฐกิจ	แก่สมาชิกคู่สัญญา	กล่าวคือ	เมื่อสมาชิกคู่

สัญญาเจ็บป่วยไม่ว่าจะเจ็บป่วยจากโรคภัย	หรืออุบัติเหต	ุ

สมาชิกคู่สัญญาสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรง

พยาบาลของบริษัทตามสัญญาได้	โดยสมาชิกไม่ต้องช�าระ

ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมตลอดชีวิต	

	 ด้วยลักษณะการด�าเนินธุรกิจที่กล่าวข้างต้นเห็น

ได้ว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวกับเศรษฐกิจการเงินและชีวิตความ

เป็นอยู่ที่จ�าเป็นและส�าคัญของประชาชน	หากรัฐไม่เข้ามา

ควบคุมตรวจสอบหากปล่อยให้เอกชนบริหารเงินจ�านวน

มากของประชาชนโดยล�าพังอาจท�าให้ประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนเสียหาย	เช่น	ถูกหลอกลวง	ฉ้อโกง	เอารัด

เอาเปรียบจากคู่สัญญา	ยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรม	และ

ขาดความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจในอนาคต

ธุรกิจให้บริกำรรักษำพยำบำลแบบตลอดชีพไม่ใช่ธุรกิจ

ประกันภัย

	 ด้วยลักษณะของธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล

แบบตลอดชีพในภาพรวมคล้ายกับธุรกิจประกันภัยแต่ถึง

อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่า	โครงการให้บริการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

เป็นการประกันวินาศภัยหรือไม่ต้องน้ันต้องพิจารณา

บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	

861	มาตรา	862และมาตรา	869	ซึ่งได้บัญญัติเรื่องของ

การประกันวินาศภัยว่าเป็นสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลง

จะใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายอย่างใด	ๆ 	

ซ่ึงพึงประมาณเป็นเงินได้	โดยผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่ง

เงิน	ซึ่งเรียกว่า	เบี้ยประกันภัย	ให้แก่ผู้รับประกันภัย	ซึ่งการ

ด�าเนินโครงการให้บริการรักษาพยาบาลและการให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่สมาชิกมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาคือ	การได้

รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 จากการเข้าเป็นสมาชิกโครงการ	

โดยสมาชิกต้องเสียค่าสมาชิกแรกเข้าเป็นเงินจ�านวนหนึ่ง	

และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	เช่น	สิทธิได้รับบริการตรวจ

สุขภาพประจ�าปี	การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย

ใน	 การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ	 ต่าง	 ๆ	 ท่ีจัดให้แก่สมาชิก	

และการท่ีสมาชิกจะเข้ารับบริการโรงพยาบาลในเครือของ

บรษิทัหรอืไม่เป็นไปตามความสมคัรใจของสมาชกิซึง่บรษิทั

ไม่มีข้อตกลงจะจ่ายเงินชดเชยหรือค่ารักษาพยาบาล	หาก

สมาชิกไปใช้บริการ	ณ	สถานพยาบาลแห่งอื่น	ดังนี้จึงเห็น

ว่าสญัญาให้บรกิารรกัษาพยาบาลแบบตลอดชพีเป็นสญัญา

ระหว่างโรงพยาบาล	และสมาชิกมีลักษณะเป็นสัญญาต่าง

ตอบแทนประเภทหนึ่ง	โดยผู้ให้บริการตกลงที่จะให้บริการ

ตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้	และผูซ้ือ้บรกิารตกลงทีจ่ะช�าระเงนิ

ล่วงหน้าเป็นการตอบแทน	โดยไม่มีข้อตกลงท่ีจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน	 จึงไม่เข้า

ลักษณะเป็นสัญญาประกันวินาศภัย	ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย

ประกนัวนิาศภยั	(บนัทกึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา,	

2560,	 น.	 3)	 ดังนั้นธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบ

ตลอดชีพจึงไม่มีกฎหมายควบคุมในด้านความมั่นคงและ

ความปลอดภัยทางการเงินจากการประกอบกิจการใน

สถานพยาบาลเอกชน	 มีเพียงการควบคุมการประกอบ

วิชาชีพ	 เวชกรรมให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบวิชาชีพ	 เวชกรรมและการควบคุมมาตฐานของ

สถานพยาบาลเท่านั้น	โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	

พ.ศ.	2541	บญัญตัขิึน้เพือ่ควบคมุสถานพยาบาลให้ประกอบ

วิชาชีพ	เวชกรรมให้ได้มาตรฐาน	โดยก�าหนดให้การบริการ

มีความปลอดภัย	สะดวก	 เหมาะสมต่อการให้บริการและ

การประกอบวิชาชีพ	และควบคุมดูแลให้สถานพยาบาลมี

ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	ส่วนในประเด็น

เรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจ	แนวทางการตลาด	การท�า

สัญญาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้เข้ารับบริการ

นั้น	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลไม่มีบทบัญญัติในการ

ควบคุมเพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบจากการ

ผิดสัญญา	 หรือการชดเชย	 เยียวยาความเสียหายท่ีเกิด

จากการทุจริต		หรือความผิดพลาดจากการบริการงานของ 

โรงพยาบาล

	 ปัจจบุนัการประกอบธรุกจิให้บรกิารรกัษาพยาบาล

แบบตลอดชีพยังไม่มีกฎหมายควบคุม	ผู้เขียนจึงได้ท�าการ

ศึกษา	 วิเคราะห์มาตราการทางกฎหมายในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา	มลรัฐ	California	ได้มีการบัญญัติกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองผู้รบับรกิารส�าหรับสถานบริการดแูลสขุภาพไว้

ใน	The	Civil	Code	of	The	State	of	California	โดย

ได้บัญญัติในส่วนของการท�าสัญญา	 ซึ่งพบว่ากฎหมายดัง

กล่าวมเีจตนารมณ์ในการควบคมุ	ดูแล	สถานบรกิารสขุภาพ	

เน่ืองจากสถานบริการดูแลสุขภาพในมลรัฐ	 California	

ปัจจุบันนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ

รัฐและประชาชน	 ดังนั้น	 เพื่อป้องกันสาธารณชนต่อกล

ฉ้อฉล	หลอกลวง	 จึงจ�าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายดังกล่าว

นี้ขึ้น	(The	Civil	Code	-	CIV,	1969)	ดังนั้น	จึงได้ศึกษา	

The	Civil	Code	of	The	State	of	California	และน�า

มาประยุกต์เพ่ือควบคุมการประกอบธุรกิจให้บริการรักษา

พยาบาลแบบตลอดชพีในสถานพยาบาลทีม่กีารจ่ายเงนิล่วง

หน้าในอัตราสูง	ที่มีระยะเวลาการท�าสัญญาที่ยาวนาน	ดังนี้

สรปุมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคมุธรุกจิให้บรกิำร

รักษำพยำบำลแบบตลอดชีพ

	 ด้วยธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบตลอดชีพ

ไม่ใช่ธรุกจิประกนัภยั	ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็ว่า	ถ้าจะให้ธรุกจิ

ดังกล่าวถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

ซ่ึงมีหลักเกณฑ์มากมาย	 อาจท�าให้การด�าเนินธุรกิจของ

โรงพยาบาลไม่คล่องตัวตามวัตถุประสงค์	 ดังน้ันจึงควรมี

หลักเกณฑ์การควบคุมธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบ

ตลอดชพีโดยเฉพาะเพือ่เป็นการปกป้องคุม้ครอง	และรกัษา

ผลประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ	 โดยมีราย

ละเอียด	ดังนี้

	 1.	ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

	 การประกอบธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลแบบ

ตลอดชีพน้ัน	เป็นที่ทราบกันว่าต้องมีการระดมเงินทุนจาก

สมาชิกโดยการจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราที่บริษัทก�าหนด	

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับประชาชนจ�านวนมากซึ่งเป็นการกระทบ

ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในกลุ่มนี้	 ทั้งยังเป็น

ธุรกิจที่มีประโยชน์ที่ให้หลักประกันความมั่นคงทางการ

เงินและด้านสุขภาพแก่คู่สัญญาหรือสมาชิก	ดังนั้นจึงเห็น

ว่า	ก่อนที่จะประกอบธุรกิจเจ้าของกิจการต้องขออนุญาต

จากกระทรวงพาณิชย์	เพื่อขอด�าเนินธุรกิจให้บริการรักษา

พยาบาลแบบตลอดชีพ	เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบ

สถานะทางการเงิน	 เงื่อนไขการประกอบธุรกิจ	 และหลัก

ประกันความมั่นคงต่างๆ

	 2.	วางหลักทรัพย์เป็นประกันไว้กับนายทะเบียน

	 ผูป้ระกอบธรุกจิโรงพยาบาลเอกชน	ทีเ่ปิดโครงการ

ให้บริการรักษาพยาบาล	แบบตลอดชีพ	และมีข้ันตอนกา

รด�าเนิธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น	เช่น	การเรียกเก็บเงิน

ค่าตอบแทนจากผูร้บับรกิารล่วงหน้าควรต้องมกีารวางหลกั

ทรัพย์	โรงพยาบาลจะต้องมีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้กับ

นายทะเบียนตามท่ีกฎหมายก�าหนด	โดยพิจารณาจากยอด

เงินที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าของคู่สัญญาหรือสมาชิกหรือ

ยอดจ�านวนผู้ใช้บริการ	ท้ังนี้หลักทรัพย์ท่ีจะวางไว้กับนาย

ทะเบียนดังกล่าวต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	เงินสด

	 	 2.2	พันธบัตรรัฐบาลไทย

	 	 2.3	 ทรัพย์สินอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ได้แก	่

พันธบัตรธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและ

พัฒนาการ	 (ธนาคารโลก)	 หรือหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 2.4	ในกรณท่ีีหลกัทรพัย์ประกันของบรษิทั

ใดมีมูลค่าต�่าลงกว่ามูลค่าที่ได้ก�าหนดไว้	 นายทะเบียนจะ

สั่งให้บริษัทนั้น	 น�าหลักทรัพย์มาเพิ่มจนครบตามจ�านวน	

ภายใน	30	วัน	นับแต่วันท่ีได้รับค�าสั่ง

	 	 2.5	บรษัิทอาจขอเปลีย่นแปลงหลกัทรพัย์

ประกันท่ีวางไว้ได้	แต่ต้องเป็นหลักทรัพย์ตามท่ีได้ก�าหนด

ไว้ในกฎหมายนี้

	 	 2.6	หลักทรัพย์ท่ีประกันท่ีบริษัทได้วาง

ไว้	 ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี	 ท้ังนี้ตราบ

เท่าท่ีบริษัทยังไม่เลิกกัน	 ในกรณีท่ีบริษัทเลิกกันแล้ว	 ให้

เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช�าระหนี้ท่ีเกิดจากการท�าผิดสัญญาให้

บริการรักษาพยาบาล	แบบตลอดชีพ

	 3.	การรายงานจ�านวนผู้ใช้บริการ

	 ผู้ประกอบกิจการมีหน้าท่ีแจ้งข้อมูลจ�านวนผู้เข้า

รับบริการ	และจ�านวนเงินค่าบริการที่ได้รับมาแล้วล่วงหน้า

ให้แก่นายทะเบียนทราบทุกปี	ทั้งนี้เพื่อจัดให้มีหลักประกัน

สอดคล้อง	เหมาะสมตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้	หรืออาจได้

รบัอนญุาตให้ลดมลูค่าหลกัประกนัตามรายงานยอดจ�านวน

ผู้ใช้บริการ

	 4.	ให้มีเงินกองทุน

	 เงินกองทุน	หมายถึง	 ทุนท่ีช�าระแล้ว	 ทุนส�ารอง

ซ่ึงรวมถึงเงินส�ารองอื่นท่ีได้จัดสรรจากก�าไรสุทธิและก�าไร
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สุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแล้ว	(ชัยสิทธิ์	ตราชูธรรม,	

2531)	 โดยก�าหนดให้บริษัทด�ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตามท่ี

กฎหมายก�าหนดโดยพิจารณาจากอัตราค่าบริการและ

จ�านวนสมาชิก

	 5.	การจ่ายเงินล่วงหน้า

	 ปัจจุบันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย

อื่นประเทศไทย	 ไม่มีการบัญญัติควบคุมในเรื่องอัตราการ

ช�าระเงินค่าบริการล่วงหน้า	 ดังนั้น	 หากมีการท�าสัญญา

บริการและมีการจ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้า	 จึงต้องน�า

บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม	สัญญาและหนี้มาใช้บังคับ	ซ่ึงไม่

สามารถป้องกันหรือลดปัญหาการถูกหลอกลวงได้	 ดังนั้น

รัฐควรก�าหนดเกณฑ์	 ในการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยให้เป็น

ธรรมและเหมาะสมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

	 6.	ระยะเวลาในการท�าสัญญา

	 สัญญาบริการควรเปิดโอกาสให้คู ่สัญญาหรือ

สมาชกิเลอืกระยะเวลาในการท�าสญัญาด้วยตนเอง	เช่น	1	ปี	

5	ปี	10	ปี	หรือตลอดชีพ	เพราะระยะเวลาของสัญญาย่อม

เป็นตัวก�าหนดราคาของสัญญาสมาชิก	และช่วงระยะของ

การมนิีตสัิมพันธ์ต่อกนั	การท�าสญัญาทีม่รีะยะเวลายาวนาน

ตลอดชีพในสถานบริการดูแลสุขภาพในต่างประเทศ	เช่น	

สหรัฐอเมริกา	อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนื่องจาก	กฎหมาย

ก�าหนดระยะเวลาของสัญญาไว้	เช่น	ไม่เกิน	3	ปี	หรือห้าม

ก�าหนดระยะเวลาแบบตลอดชีวิต	เพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่

ยาวนานเกินไป	ประชาชนผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความเป็น

ธรรมจากผู้ประกอบการ

	 เมื่อผู้ศึกษาได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า	การท�าสัญญา

ที่มีระยะเวลายาวนานแบบตลอดชีพอาจมีผลเสียตามที่

กล่าวไว้ข้างต้น	 แต่หากรัฐเข้ามาควบคุม	 ดูแล	 เช่น	 การ

ขออนุญาต	 หรือการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้

แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค	ไม่ว่าจะเป็น	การวางหลัก

ประกัน	การมีกองทุน	หรือแม้แต่การซื้อประกันความเสี่ยง

ภัยจากการบริการงานที่ผิดพลาด	 น้ัน	 ก็สามารถป้องกัน

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเองและกับผู้

บริโภคได้		ดังนั้นหากรัฐเข้ามาควบคุมดูแลให้ธุรกิจเข้มแข็ง	

และเติบโตมีความมั่นคงทางธุรกิจ	ระยะเวลาของสัญญาจึง

ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญมากกว่าการสร้างหลักประกันความ

ปลอดภัยให้แก่คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย

	 7.	บทลงโทษ

	 หากบรษิทัฝ่าฝืนเงิอ่นไข	ตาม	1-	6	รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงพาณิชย์	 มีอ�านาจสั่งระงับการประกอบกิจการ

ประเภทดังกล่าวและให้คืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนแก่คู่

สัญญาหรือสมาชิกตามสัดส่วน

ข้อเสนอแนะ
	 การซื้อประกันภัยเพิ่มเติมในธุรกิจให้บริการรักษา

พยาบาลแบบตลอดชีพ	 การท�าสัญญาประกันภัย	 เป็นการ

ประกันความเสี่ยงที่ผู ้เขียนเห็นว่ามีประสิทธิภาพและ

กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้เร็วซึ่งจากท่ีผู้เขียนได้ท�าการศึกษา

เรื่องการประกันภัยในทางการแพทย์พบว่าในประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้มีการน�าหลักการประกันภัยมาใช้กับความ

รับผิดต่อความเสียหายทางการแพทย์โดยโรงพยาบาล

ส่วนมากในอเมริกาก�าหนดเงื่อนไขให้แพทย์ที่ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลทุกคนต้องซื้อประกันความรับผิดจากการ

ประกอบวิชาชีพ	 (Malpractice	 Insurance)	 หากแพทย์

ไม่ซื้อประกันโรงพยาบาลมีสิทธิไม่ให้แพทย์ผู้นั้นเข้าท�างาน	

ซึ่งโรงพยาบาลมีสิทธิก�าหนดได้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ

พลเมืองและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของอเมริกานอกจากนี้

กฎหมายของนิวยอร์กยังก�าหนดให้โรงพยาบาลต้องท�า

ประกันในส่วนท่ีคุ้มครองการจ่ายค่าเสียหายเกินหนึ่งล้าน

เหรียญให้แก่แพทย์อีกด้วย

	 ดังนั้น	 หากรัฐจะควบคุม	 ป้องกันให้ธุรกิจเอกชน

ที่มีความเสี่ยงทางการเงิน	จึงเห็นว่าการให้ผู้ประกอบธุรกิจ

ในลักษณะดังกล่าวซ้ือประกันภัยในวงเงินท่ีคลอบคลุม

ความเสี่ยงภัยหรือความเสียหายก็อาจเป็นการป้องกันได้

อีกอย่างหนึ่ง

	 แต่อย่างไรก็ดีการซ้ือประกันภัยก็อาจเป็นการ

สร้างภาระให้แก่องค์กรโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้ซึ่งหาก

มีมาตรการควบคุมที่ดีอยู ่แล้วการซื้อประกันก็อาจไม่ใช่

ทางออกที่ดีนัก	 ดังนั้น	 การซื้อประกันภัยจึงไม่ใช่มาตรการ

บังคับผู้ประกอบธุรกิจคงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการ

ประกันความเสี่ยงภัยอีกอย่างหนึ่งที่ผู ้เขียนเสนอแนะไว้

เท่านั้น
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Abstract

	 The	purpose	of	this	article	is	to	present	the	result	of	bilingualism	on	third	language	acquisition	

or	additional	second	language	acquisition.	The	researcher	gathered	the	bilingualism	consequences	

from	 the	 studies	 in	 various	 dimensions.	 The	 distinct	 perspectives	 include	 language	 competence,	

communication,	 cognition,	 brain	 system,	 and	metalinguistic	 awareness.	 The	 article	 demonstrates	

both	positive	and	neutral	influences	on	new	language	learning.	It	is	to	understand	and	to	perceive	

bilingual	language	learners’	conditions	which	involve	numerous	factors.	The	article	would	start	with	

the	aim	and	importance,	theories,	influences	of	bilingualism	on	language	competence,	its	effect	on	

metalinguistic	awareness,	cognition	and	brain	system,	and	neutral	influences	of	bilingualism.

Keywords:	Bilingualism,	language	acquisition,	third	language,	additional	second	language

บทคัดย่อ

	 จุดประสงค์ของบทความนี้คือการแสดงให้เห็นถึงภาวะสองภาษาว่ามีผลอย่างไรต่อการรับภาษาที่สามหรือภาษา

ที่สองอื่นๆ	ผู้เขียนได้รวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับผลของภาวะสองภาษาในหลายแง่มุมด้วยกัน	ได้แก่	ความสามารถทาง

ภาษา	การส่ือสาร	การเรียนรู้	ระบบการท�างานในสมอง	และความตระหนักรู้ในรูปแบบโครงสร้างและการใช้ภาษา	ผล

ของภาวะสองภาษามีทั้งเป็นผลในแง่บวก	 และไม่มีผลต่อการรับภาษาใหม่	 อีกจุดประสงค์หนึ่งของการเขียนบทความนี้

ก็คือ	การท�าความเข้าใจผู้ที่พูดได้สองภาษากับการเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม	ได้เข้าใจสภาวะและปัจจัยอื่นๆท่ีมีผลต่อการรับ

ภาษาใหม่	เน้ือหาในบทความประกอบไปด้วย	เป้าหมายและความส�าคัญของการศึกษา	และทฤษฎีต่างๆ	ผลทางบวกของ

ภาวะสองภาษากับความสามารถทางภาษาใหม่	 ความตระหนักรู้ในรูปแบบโครงสร้างและการใช้ภาษา	 การเรียนรู้และ

ระบบการท�างานในสมอง	และผลสรุปอิทธิพลของภาวะสองภาษาท่ีไม่มีผลต่อการรับภาษาท่ีสาม

ค�ำส�ำคัญ:	ภาวะสองภาษา,	การรับภาษา,	ภาษาที่สาม,	ภาษาท่ีสองอื่นๆ	
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Introduction
	 The	purpose	of	this	article	is	to	deal	with	

how	bilingualism	becomes	a	factor	and	condition	

on	third	or	additional	second	language	acquisition.	

It	 introduces	new	perspectives	 and	 alternative	

ways	of	 learning	and	 teaching	a	new	 language	

to	bilingual	students.	The	studies	were	gathered	

from	previous	studies	until	present	day.	It	is	to	

investigate	the	change	and	development	of	the	

main	topic	of	research	in	each	period.	Furthermore,	

the	result	of	being	bilingual	on	a	third	language	

or	an	additional	second	language	acquisition	in	

both	positive	and	neutral	aspect	will	be	discussed	

in	this	paper.	

	 Language	acquisition	is	the	process	that	

persons	 gain	 the	 ability	 to	 speak,	 understand,	

read	 and	 write	 a	 specific	 language.	 They	 also	

have	the	capacity	to	choose	the	correct	words,	 

produce	words,	and	use	sentences	to	communicate	 

fluently.	It	contains	grammatical	rules,	structures,	

and	 representation.	 To	 communicate	 in	 one	 

language,	 a	 person	 needs	 to	 receive	 and	 

understand	 phonology,	 morphology,	 syntax,	

semantics,	 and	 an	 extensive	 vocabulary.	 By	 

perceiving	 them,	 individual	 could	 produce	 

endless	 number	 of	 sentences	 in	 their	 lifetime	

even	though	the	grammar	rules	are	limited.	There	

are three mechanisms that acknowledge persons 

used	to	acquire	a	language;	namely	relativization,	

complementation	 and	 coordination	 (Lightfoot,	

2010).

	 Bilingualism	is	a	state	of	being	able	to	speak	

and	 understand	 two	 languages.	 This	 condition	

can	be	considered	as	a	continuous	and	related	

mode.	 Bilinguals	 could	 have	 diverse	 levels	 of	

competence	in	two	languages.	Moreover,	these	

abilities	to	communicate	in	one	language	which	

are	composed	of	speaking,	listening,	reading,	and	

writing	skill	could	be	separated	into	various	levels.	

For	example,	a	bilingual	may	be	highly	proficient	

in	one	or	 two	skills	and	 limited	 in	other	skills.	

Additionally,	they	might	be	more	fluent	in	one	

language	than	the	other.	Defining	bilingualism	is	

sophisticated	since	it	is	influenced	by	numerous	

factors	 including	 the	 age	 of	 second	 language	 

acquisition,	frequent	use	of	the	first	language,	and	

skills	in	each	language	(Grant	&	Gottardo,	2008).

	 This	article	focuses	on	bilingualism	effects	

on	 cognition	 which	 is	 a	 process	 that	 humans	 

acquire	 knowledge	 and	 understand	 it	 through	

thei r 	 senses , 	 exper iences , 	 and	 thought	 

(“Cognition	 -	 definition	 of	 cognition	 in	 English	

from	the	Oxford	dictionary,”	n.d.).	Metalinguistic	 

awareness	 area	 is	 also	discussed.	 It	 is	 a	 set	of	 

numbers	 of	 sk i l ls	 namely	 phonological ,	 

morphological,	 syntactic	and	 lexical	awareness	

which	involve	the	formal	perspectives	of	a	language	

(Bialystok	et	al.,	2014).	As	stated	by	Ramirez	et.	al	

(2013),	the	definition	of	metalinguistic	awareness	

is	capability	to	produce	and	shape	the	language	

structure	by	dissociating	oneself	from	the	content	

of	the	talk.	Moreover,	focusing	on	metalinguistic	

awareness,	language	learners	need	to	focus	on	

forms	and	structure	of	a	language	to	create	basic	

linguistic	 knowledge	 then	 develop	 them	 later	

(Duncan	et	al.,	2009).	

Positive Influences of Bilingualism on Language 

Competence 

	 In	terms	of	its	effect	on	L3	or	additional	

second	language,	bilingualism	plays	an	important	

role	 and	 has	 been	 a	 focused	 area	 of	 a	 study	

of	new	language	acquisition.	Large	numbers	of	 

research consistently shed light on the comparison 

between	monolinguals,	persons	who	can	speak	

and	understand	only	one	language,	and	bilinguals,	

participants	who	have	ability	to	communicate	in	
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two	languages,	on	their	capability	to	acquire	a	new	

language.	Abundance	of	studies	concluded	that	

bilinguals	have	an	advantage	on	new	language	

learning	when	 they	 learn	 languages	 in	 context	

and	gain	literacy	skills	in	both	languages	(Cenoz	

&	Genesee,	1998).

	 Cenoz	 and	 Valencia	 (1994,	 as	 cited	

in	 Jordà,	 2003)	 stated	 that	 the	 effect	 of	 bilin 

gualism	 is	 greater	 than	 the	 influence	 of	 other	 

factors	such	as	age,	intelligence,	and	motivation.	Add 

i t ionally , 	 because	 of	 previous	 language	 

acquisition	experience	that	changes	the	quality	

of	language	learning,	the	development	of	a	third	

language	 (L3)	 obviously	 differs	 from	 that	 of	 a	

second	 language	 (L2)	 (Jessner,	1999).	Wrembel	

(2010,	as	cited	in	Hiromi,	2016)	revealed	that	the	 

knowledge	of	L2	especially	affects	L3	development	

throughout	the	initial	period.	 In	the	same	way,	

Astaneh	and	Keshavarz	(2004)	stated	that	when	

bilinguals	have	 learned	the	first	 two	 languages	 

appropriately,	there	is	a	more	positive	effect	on	the	 

acquirement	 of	 L3’s	 vocabulary	 compared	

to	 monolinguals.	 Furthermore,	 Hiromi	 (2016)	 

suggested	that	phonological	recognition	in	L3	is	

influenced	by	L2	capacity.	To	perceive	 the	L3,	

participants	use	their	sound	pattern	knowledge	

from	the	first	language	(L1)	and	L2,	perceptual	

skill	in	the	L2,	and	total	foreign-language-learning	

experiences.	 Monolingual	 students	 tend	 to	

acquire	 words	 in	 a	 new	 language	 by	 writing,	

whereas	 bilingual	 students	 apply	 listening	 and	 

speaking	skills	to	receive	a	new	language	(Grenfell	&	 

Harris,	 2015).	 Moreover,	 exploring	 pragmatic	 

awareness,	bilingual	subjects	have	an	advantage	

over	monolingual	subjects	(Jordà,	2003).	

	 In 	 2010, 	 Abu-Rabia	 and	 San i tsky	

claimed	that	new	language	acquisition	relies	on	 

knowledge	of	a	number	of	languages	with	their	own	 

conventional	 spelling	 systems.	 Similar	 to	 

Abu-Rabia	and	Sanitsky	(2010),	Kemp	(2007)	who	

pointed	out	that	multilinguals	are	able	to	embody	 

grammatical	rules	in	a	new	language	more	quickly	

than	learners	with	less	language	experience	due	

to	their	understanding	of	multiple	grammatical	

systems.	According	to	Cummins	(1991),	bilinguals	

could	are	capable	of	transferring	their	language	

ability	from	L1	to	apply	in	L2	and	also	be	able	to	

transfer	these	skills	from	their	first	two	languages	

to	a	third	language.	Furthermore,	monolinguals	

might	 use	 only	 their	 base	 language	 (L1)	 in	 L3	

learning;	in	contrast,	bilinguals	are	able	to	apply	

L1	and	L2	as	base	languages	(Cenoz,	Hufeisen,	

&	Jessner,	2001).	

	 In	 terms	of	proficiency,	 the	significance	

of	 proficiency	 was	 found	 in	 Tremblay’s	 (2006)	

study,	 which	 focused	 on	 L3	 vocabulary	 pro 

duction	 and	 L3	 acquisition.	 She	 demonstrated	

that	 proficiency	 in	 the	 second	 language	 in 

fluences 	 the	 degree	 to 	 wh ich	 L2	 was	 

stimulated	during	L3	production.	There	is	an	assum 

ption	 that	 first	 language	 and	 second	 language	 

proficiency	affects	learners	in	order	to	produce	a	new	 

language.	Learners	who	have	a	high	proficiency	

level	in	the	second	language	would	achieve	higher	 

levels	of	competence	in	a	third	language	(Lasaga 

baster,	 2000;	 Sanz,	 2000).	 Moghtadi1,	 Koosha1	

and	Lotfi1	(2014)	supported	this	assumption	with	

the	in	inspection	of	the	connection	between	the	

level	of	grammatical	proficiency	 in	 the	second	

language	 and	 the	 third	 language	 in	 bilinguals.	

The	participants	in	this	research	were	100	Iranian	

female	high	school	students	who	studied	in	the	

second	 grade	 from	 two	 educational	 districts	

of	Tabriz.	All	students	had	in	the	same	English	

proficiency	 level,	 sex	 and	 age.	Moreover,	 they	

studied	 in	a	public	 schools	 in	which	 the	same	

materials	were	used,	and	the	number	of	hours	

in	class	was	similar.	Persian	and	English	gramma 
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tical	proficiency	test	were	employed	in	this	study.	

The	results	showed	that	there	was	a	significant	 

correlation	between	second	language	grammatical	 

proficiency	 and	 third	 language	 grammatical	 

proficiency.	Thus,	the	hypothesis	that	bilinguals’	L2	

grammatical	competence	level	influences	the	level	of	 

grammatical	proficiency	in	L3	has	been	confirmed.	

Lastly,	to	compare	bilinguals	and	monolinguals	

in	 terms	of	communication,	bilinguals	who	are	

learning	L3	tend	to	apply	more	communication	

strategies	on	the	conversation	than	monolinguals.	

(Thomas,	1992).	

	 Bilinguals	 are	 person	 who	 have	 new	 

language	acquisition	experience	and	came	across	

acquirement	and	production	of	the	new	language.	

Therefore,	 they	 could	adopt	 language	 learning	

abilities	 to	 achieve	 the	 new	 one.	 The	 abilities	

include	 acquirement	 and	 production	 of	 voca 

bulary,	 sound	 pattern,	 pragmatic	 awareness,	

spelling	 system,	and	grammar	 rules.	Moreover,	

bilinguals	might	have	advantages	by	employing	

their	first	and	second	language	as	base	languages	

to	 learn	 a	 third	 one.	 Level	 of	 proficiency	 of	 

individual	 in	L1	and	L2	also	affects	a	person’s	

third	 language	 learning	 abilities.	 In	 addition,	 

bilinguals	who	practiced	and	used	two	languages	

to	 communicate	 in	 society	 could	 adopt	 their	

previous	communication	strategy	to	receive	and	

produce	the	third	language.	Furthermore,	Cenoz	

(2003)	stated	that	the	studies	on	L3	acquisition	

revealed	 that	 bilingualism	 is	 one	 of	 the	main	

factors;	 nevertheless,	 this	 influence	may	 not	

be	the	most	vital	component.	The	bilingualism	 

effects 	 on	 cognit ion	 might	 expla in	 the	 

particular	consequences	of	bilingualism	in	L3	deve 

lopment.	These	factors	describe	more	about	the	 

influences	on	regular	skills	in	L3	learning	than	the	 

consequences	 on	 certain	 factors	 of	 language	 

ability.	Therefore,	a	large	number	of	individuals	

and	external	circumstances	should	be	considered;	

more	 different	 perspectives	 depending	 on	 the	 

effects	 of	 bilingualism	 and	 other	 language	 

learning	elements	should	also	be	investigated.	Many	 

questions	are	in	need	of	answering	in	future	studies.	

Bilingualism Effect on Metalinguistic Awareness, 

Cognition and Brain System 

	 In	 the	 past	 twenty	 years,	 bilingualism	

influence	on	metalinguistic	awareness,	 learning	

process	and	brain	system	has	been	discussed	in	

a	large	number	of	studies.	Jessner	(1997)	claimed	

that	bilinguals	have	cognitive	skill	supremacy,	e.g.,	

creative	thinking	and	metalinguistic	awareness	over	

monolinguals	in	L3	learning.	Supported	by	Malaoff	

(1992),	metalinguistic	awareness	 is	potential	 to	

think	 conceivably	 and	 adapt	 language	 in	 use,	

i.e.,	an	awareness	of	 formal	 linguistic	 functions	

of	language	and	ability	to	reflect	a	language.	It	

allows	individuals	to	know	how	to	approach	and	

solve	problems	which	require	specific	cognitive	

and	 linguistic	 skills.	 In	 terms	 of	metalinguistic	

awareness,	it	is	one	of	the	factors	that	contribute	

to	expedite	L3	acquisition.	The	development	of	

metalinguistic	awareness	between	monolingual	

and	bilingual	children	was	investigated	by	Cummins	

in	1978.	The	analysed	data	revealed	that	bilingual	

children	were	better	able	to	perceive	particular	

properties	 of	 language	 than	 the	monolingual	

children,	and	they	tend	to	have	more	ability	to	

analyse	 and	 accommodate	 to	 linguistic	 input.	

There	was	also	a	study	by	Thomas	(1988)	which	

revealed	the	correlation	between	multilingualism	

and	metalinguistic	 awareness.	 According	 to	 his	

study,	it	revealed	that	trilinguals,	a	person	who	

could	speak	fluently	 in	 three	 languages,	had	a	

concentrated	metalinguistic	awareness	compared	

to	monolingual	and	bilingual.	The	result	might	be	

inferred	that	the	more	number	of	fluent	language,	
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the	more	effect	on	a	new	language	acquisition.		

	 Focusing	 on	 brain	 system,	 as	 indicated	

in	Zou	et	al.	(2012),	L2	experience	could	change	

the	brain	network	in	monolinguals.	Considering	 

discourse,	bilinguals	must	observe	and	select	the	

relevant	language	to	communicate.	A	word	of	the	 

non-target	 language	 may	 interrupt, 	 and	 

cross-language	 speech	 errors	 could	 possibly	

emerge.	 This	 common	 phenomenon	 indicates	

that	words	from	two	different	languages	challenge	

one	 another	 in	 bilingual	 brain.	 The	 undesired	 

influence	between	languages	might	be	classified	

as	 ‘‘language	 conflict’’.	 The	 study	 showed	 a	 

combined	functional	and	structural	neuroimaging	

of	 anterior	 cingulate	 cortex	 (ACC),	 a	 particular	

place	to	control	language	and	solve	nonverbal	 

conflicts.	Bilinguals	employ	this	structure	to	observe	 

non-linguistic	cognitive	conflicts	more	efficiently	

than	 monolinguals.	 In	 a	 struggling	 situation,	 

bilinguals	adapted	better	than	monolinguals	by	

using	less	ACC	activities.	The	results	suggest	that	

acquiring	and	practicing	of	two	languages	at	the	

same	time	apply	a	significant	effect	upon	human	

neocortical	 development.	 The	 bilingual	 brain	 

modifies	 to	 solve	 cognit ion	 conflicts	 in	 

major-common	 cognitive	 task.	 In	 addition,	 

neuroimaging	 that	 has	 been	 recorded	 during	

language	 processing	 supports	 that	 the	 brain	

of	 bilinguals	 changes	 to	 be	more	 flexible	 and	 

productive	in	certain	states.

	 In	 terms	 of	 cognition,	 the	 general	 con 

sequences	of	bilingualism	on	cognition	and	two	lingu 

istic	 systems	 tend	 to	 influence	 L3	 acquisition	 

(Herdina	 &	 Jessner, 	 2002;	 Cenoz,	 2003).	 

Bialystok	and	Kroll	(2013)	also	suggested	that	two	 

linguistic	experiences	in	bilinguals	influence	both	

linguistic	 processing	 and	 nonverbal	 cognitive	

processing.	The	collective	activation	of	the	two	

languages	governs	reorganization	of	both	linguistic	

and	 cognitive	 systems.	 Therefore,	 bilingualism	 

affects	language	acquisition	differently	than	mono 

lingualism.	Linguistic	and	cognitive	consequences	

of	bilingualism	are	the	restructuring	of	complex	

mental	structures	as	a	result	of	a	specific	linguistic	

experience.	They	are	intimately	interconnected	

and	 jointly	 interdependent.	Moreover,	 Herdina	

&	Jessner	(2000)	claimed	that	acquisition	of	L3	

or	 further	 languages	 improves	 cognitive	 skills	

namely	learning,	management,	and	maintenance	 

processes.	 Language-learning	 skills	 point	 out	

cognitive	aspect	of	the	competence.	First	of	all,	

experience	of	the	previous	learning	process	in	L2	

or	a	foreign	language	accelerates	development	of	

a	further	language.	Second,	language-management	

skills	are	the	art	of	using	language	to	balance	the	

need	 of	 conveyance	 or	 information	 exchange.	

Learning	an	additional	 language	 influences	 the	

extension	 of	 language	 and	 individual	 internal	 

processing	 mechanism.	 Lastly,	 language-main 

tenance	skills	imply	an	extra	effort	to	retain	and	

refine	the	known	language.

	 By	 studying	 numerous	 researches	

about	 impact	 of	 bilingualism	on	metalinguistic	 

awareness,	 it	 could	 be	 concluded	 that	 ability	

to	 speak	 two	 languages	 improves	 thinking	 and	 

language	using	skills.	Bilinguals	are	able	to	consider	

and	interpret	a	new	linguistic	system	to	acquire	

the	language	more	rapidly	than	monolinguals.	The	

study	of	brain	system	impacting	by	bilingualism	

was	 also	 the	discussed.	 The	 result	was	 shown	

that	being	able	to	speak	and	to	understand	two	

languages	affects	the	particular	part	in	the	brain	

which has been changed to be more adaptable 

and	effective	to	receive	a	new	more	language.	

Furthermore,	 bilingualism	 influences	 learning	

process	by	accelerating	the	improvement	of	new	

language	learning,	management,	and	maintenance	

processes.	The	positive	influences	on	new	language	
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acquisition	by	bilingualism	were	shown	in	various	

fields	of	study	former	parts.	In	the	next	section,	

the	neutral	effect	of	bilingualism	on	acquirement	

of	a	third	language	would	be	shaded	light	on.	

Neutral Influences of Bilingualism

	 To	further	study	on	L3	skills	development,	

Sanders	and	Meijers	 (1995)	focused	their	study	

on	 language	 abilities,	 grammatical	 judgment,	

impulsive	 language	 use,	 word	 understanding,	

word	building	and	word	 recognition,	while	 the	

other	factors	such	as	socioeconomic	status	and	

intelligence	 were	 controlled.	 No	 remarkable	 

differences	were	 found	between	monolinguals	

and	 bilinguals.	 The	 advantages	 of	 bilingualism	

might	 not	 show	 all	 aspects	 of	 metalinguistic	

awareness.	 In	 fact,	 only	 some	 specific	 areas	 

related	 to	 high	 levels	 of	 attention	 were	 

observed	(Bialystok,	2001).	There	is	no	evidence	

on	how	the	range	of	a	language	process	impacts	

on	 the	 recorded	 cognitive	 and	 neural	 effects	 

(Bialystok	&	Luk,	2013).	Puerto	(2007)	also	claimed	

that	 “level	 of	 bilingualism”	 has	 no	 significant	 

consequence	on	L3	acquisition	skill.	He	studied	

sixty	primary	and	secondary	school	Spanish-Basque	

bilinguals	to	investigate	the	level	of	bilingualism	

on	 L3	 learning.	 The	 students	 were	 separated	

into	two	groups	based	on	their	proficiency	level	

in	 a	 second	 language.	 The	 researcher	 adapted	 

auditory	 discrimination	 test	 to	 collect	 data	 on	

English	 phonemes	 understanding.	 The	 result	

appeared	 that	 the	 level	 of	 competence	 in	 L2	

did	not	have	positive	influence	on	phonological	

performance	in	L3	learning.	

	 Additionally,	 the	 number	 of	 languages	

that	a	person	could	speak	may	not	affect	new	

language	acquisition.	Gibson,	Hufeisen,	and	Libben	

(2001)	found	dissimilarity	between	monolinguals	

and	multilinguals	on	new	language	acquisition.	

By	examining	German	language	learning	as	L2,	L3,	

or	L4,	the	findings	revealed	statistical	differences	

among	groups.	The	mixed	results	were	caused	by	

two	major	factors:	a	limit	of	few	areas	of	language	

learning	and	the	research	techniques.	In	the	same	

year,	Okita	and	Jun	Hai	(2001)	indicated	that	to	

receive	a	new	language,	learners	might	not	rely	

on	the	number	of	previous	language	experiences.	

To	learn	Japanese	language	as	a	new	language,	

monolingual	 Chinese	 speakers	were	 compared	

with	 bilingual	 Chinese-English	 speakers.	 The	 

results	showed	that	monolinguals	obtained	higher	

scores	than	bilinguals	in	terms	of	new	language	

acquisition.	In	this	case,	monolinguals	may	have	

more	 ability	 to	 develop	 a	 new	 language	 than	

bilinguals	 because	 of	 the	 familiarity	 with	 the	 

writing	 system	 of	 their	 first	 language	 (Chinese)	

and	a	target	language	(Japanese).	

	 Another	 approach	 that	 showed	 the	 

neutral	effect	of	bilingualism	on	L3	is	interlanguage	

transfer,	 the	 influence	 of	 non-native	 language	

on	 another	 non-native	 language.	 The	 findings	

revealed	 that	both	L1	and	L2	could	dominate	

or	 play	 a	 stronger	 role	 in	 interlanguage	 pro 

duction,	 and	 there	 was	 no	 significant	 dissimi 

larity.	In	the	area	of	phonology,	it	showed	that	L1	

is	base	accent	in	their	speech	while	learning	L3,	

at	least	in	intonation.	In	contrast,	L2-transfer	is	

relatively	limited.	L3	learners	might	make	use	of	

L1-based	discourse	patterns	which	are	presented	

in	 their	writing	while	 the	degree	of	 L2-transfer	

diverges	in	grammar.	Psychotypological	relation	

between	 second	 language	 and	 third	 language	

has	an	 influence	on	 the	 transfer	of	phonology	

and	grammar	from	L2	to	L3.	In	other	words,	the	

means	 in	 which	 learners	 perceive	 differences	

and	similarities	between	L2	and	L3	influence	L3	 

learning	(Gibson,	M.,	Hufeisen,	B.,	&	Libben,	G.,	

2001).	
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	 Consider ing	 young	 bi l inguals , 	 mo 

nolingual	children	could	understand	new	words	

which	include	minimal	consonant	contrast	with	

novel-shapes	at	the	age	of	seven	months,	and	

bilingual	 children	 were	 capable	 of	 the	 same	

at	 twenty	 months	 of	 age.	 This	 result	 points	

out	 that	 in	 terms	 of	 word	 learning,	 bilingual	 

children delay in the capability to employ phonetic  

contrasts	 (Fennel,	 C.T.,	 Polka,	 L.,	 &	Werker,	 J.,	

2002).	 Oller,	 Eilers,	 Urbano,	 and	 Cobo-Lewis	

(1997)	also	found	that	both	monolinguals	(English	

children)	and	bilingual	(English-Spanish	children)	

with	approximately	27	weeks	old	 share	 similar	

canonical	babbling.	Another	research	conducted	

by	Polka	and	Sundara	(2003)	demonstrated	that	

at	 the	 age	 of	 seven,	 French-English	 bilingual	

children	 have	 ability	 to	 differentiate	 words	

from	continuous	speech	in	two	languages.	The	

result	 was	 the	 same	 in	monolingual	 children.	 

Moreover,	Maneva	and	Genesee	(2002)	investigated	

feature	 of	 babbling,	 such	 as	 syllable	 structure	

(e.g.,	 open	 syllables	 and	 closed	 syllables)	 and	

utterance	length	in	10-15	months	old	children.	

The	data	revealed	that	there	are	correspondence	 

patterns	 in	 both	 a	 monolingual	 French	 and	 

English	child	and	a	French-English	bilingual	child.	To	 

examine	 language	 used	 in	 communication,	 

Genesee	and	Nicoladis	 (2006)	pointed	out	that	

bilingual	and	monolingual	children	confront	similar	 

communication	challenges.	These	struggles	include	

production	of	target	language	that	needed	to	be	

understood	by	listener,	comprehending	meaning	

of	words	in	incomplete	speech,	and	the	language	

choice	in	various	social	situations.

	 In 	 add i t ion , 	 Grant 	 and	 Gotta rdo	

(2008)	 indicated	 that	 it	 is	 not	 confirmed	 that	 

bilingualism	always	has	a	positive	effect	on	third	

or	additional	second	language	acquisition.	There	

are	 various	 variables,	 namely,	 sociolinguistic	 

context,	 socioeconomic	 factors,	 and	 socioe 

ducational	 factors.	 In	 addition,	 to	 acquire	 a	

new	 language	 is	 a	 complex	 phenomenon	 and	

mainly	 influenced	by	 numerous	 circumstances	

both	individual	and	contextual.	As	reported	by	

Sanz	(2000),	the	number	of	involved	factors	and	 

multiple	 interactions	are	multiple	components	

in	 the	contexts	which	affect	additional	second	

language	learning	in	bilinguals.	These	make	new	

language	 acquisition	 a	 remarkably	 complex	 

phenomenon.	 Since	 there	 are	multiple	 factors	

occurring	when	a	person	learning	a	new	language,	

researchers	 currently	 focus	 on	 and	 investigate	

distinct	perspectives	in	this	field	of	study.		

	 The	studies	in	this	component	revealed	

the	 alternative	 effects	 of	 bilingualism	 on	 new	

language	 learning.	 They	 showed	 that	 level	

of	 skills	 in	 L2,	 number	 of	 languages	 which	 a	 

person	could	speak,	and	diversity	of	age	might	

not	play	an	important	role	in	acquirement	of	a	

third	language	in	bilinguals.	The	research	results	

demonstrated	that	bilinguals	might	not	have	an	

advantage	 of	 language	 acquisition	 experiences	

to	develop	their	language	abilities,	grammatical	

judgment,	impulsive	language	use,	phoneme	and	

word	 understanding,	 word	 building,	 and	 word	 

recognition.	 In	 addition,	monolinguals	 tend	 to	

perceive	a	new	language	more	rapid	than	bilinguals	

if	there	is	familiarity	between	their	first	language	

and	a	target	language.	Lastly,	young	bilinguals	also	

were	subjects	to	study	in	numerous	researches.	

The	 studies	 of	 word	 differentiation,	 canonical	

babbling,	and	communication	struggles	in	young	

children	with	different	age	showed	the	dissimilar	

results	of	language	acquisition.

Conclusion
	 Research	on	bilingualism	has	constantly	

increased	in	the	last	decades	since	numberless	
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world	 citizens	 are	 living	 in	 a	multilingual	 envi 

ronment	 at	 present.	 In	 the	 former	 parts,	 the	 

various	findings	are	discussed	that	fields	of	study	

on	 a	 third	 language	 or	 an	 additional	 second	 

language	 learning	 which	 are	 affected	 by	 

bilingualism.	 As	 indicated	 in	 the	 contents	 

section,	the	results	of	bilingualism	on	language	

ability,	communication,	cognition,	brain	system,	

and	metalinguistic	 awareness	 are	 complicated	

issues.	It	is	not	completely	confirmed	that	having	

ability	to	speak	and	understand	two	languages	

results	in	more	proficiency	in	new	language	acqui 

sition	in	bilinguals.	There	are	also	supplementary	 

variables that play an important role on new 

language	acquisition.	The	studies	presented	in	this	

paper	provide	beneficial	contributions	to	a	better	 

understanding	of	the	components	and	conditions	

that	have	influences	on	L3	or	additional	second	

language	learning.

	 The	 study	 on	 addit ional	 language	 

acquisition	requires	more	exploration	and	a	deeper	

level	 of	 investigation.	 It	 is	 recommended	 that	

further	studies	examine	different	methodological	

practices,	 limitations,	 research	 techniques,	 and	

other	linguistic	and	sociological	circumstances	that	

might	affect	the	results	of	the	language	acquisition	

study.	Furthermore,	alternative	factors	to	learn	

and	perceive	a	new	language	among	bilinguals	

including	sociolinguistics,	pragmatics,	socio-cultural	

variables,	socio-economics,	sociolinguistic	context,	

socioeconomic	 factors,	 and	 socioeducational	

factors	could	be	diverse	fields	of	study	in	future	

research.	Ultimately,	the	findings	of	bilingualism	

impact	on	additional	second	language	acquisition	

could	be	developed	and	adapted	to	other	fields	

of	study	such	as	language	practicing	and	teaching.
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Abstract

	 Nowadays,	the	health	tourism	industry	is	another	option	that	tourists	around	the	world	who	

are	interested,	through	the	objective	to	learn	the	way	of	life	from	the	local	community,	to	relax,	to	

get	advice	on	health.	This	study	uses	McKinsey’s	7s	model	concept	(McKinsey,	2008)	to	determine	

the	potential	health	tourism	services	in	Thailand.	There	are	6	strategies	to	strengthen	the	potential	

health	 tourism	 services	 in	 Thailand	which	 are	 (1)	 enhance	 competitiveness	 in	 health	 services	 by	 

developing	 infrastructure,	 facilities	 and	 administration	 system	 by	 government	 (2)	 government’s	 

support	 on	 the	 development	 of	medical	 services	 promoting	Medical	 Services	 in	 Thailand	 as	 an	 

alternative	service	(3)	promote	some	travel	attractions	to	be	health	services	spots	by	developing	natural	 

attractions	 such	 as	 hot	 springs	 via	 government’s	 promotion	 policy	 (4)	 focuses	 on	 academia	 and	 

academic	 research	 by	 strengthen	 and	 develop	 the	 potential	 of	 medical	 education	 institutions	

by	 government	 (5)	 promote	 the	 development	 of	 Thai	 herbal	 medicines	 and	 health	 products	 

internationally.	(6)	promote	marketing	and	public	relations	as	the	best	health	tourism	in	the	world	

in	all	communication	channels	through	Agent/Broker.

Keywords:	Health	tourism	industry,	Day	spa,	Thai	massage,	Strategies,	Wisdom	McKinsey’s	7s	model

บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น	เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	หรือ	เพื่อรับค�าปรึกษาและแนะน�าด้านสุขภาพ	การ

ศึกษาในครั้งนี้อาศัยแนวคิด	7s	ของ	McKinsey	เพื่อวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างศักยภาพของการบริการการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย	โดยสามารถก�าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในประเทศไทยได้	6	กลยุทธ์ได้แก่	(1)	รัฐบาลต้องสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย

ความสะดวก	 (2)	 รัฐบาลควรผลักดันให้การบริการเชิงสุขภาพของไทยเป็นการแพทย์ทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 (3)	
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รัฐบาลส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่น	บ่อน�้าพุร้อน	(4)	รัฐบาลต้องสนับสนุนการ

ท�าวิจัยและเพิ่มพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	(5)	ประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่สากล	

(6)	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในฐานะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีดีท่ีสุดในโลกในทุกช่องทางการสื่อสารผ่านทางตัวแทน

ค�ำส�ำคัญ:	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ,	เดย์สปา,	นวดแผนไทย,	กลยุทธ์,	กรอบแนวคิด	7s	ของแมคคินซีย	์

Introduction
	 Nowadays	“Tourism	Industry”	has	become	

one	of	the	economic	drivers	of	many	countries	

around	 the	 world.	 It	 can	 not	 only	 increase	 

revenue	 channels	 for	 the	 country	 but	 also	 

continue	 to	 impact	 in	 many	 sectors	 such	 as	 

employment	and	income	distribution	to	the	people	

around	 country.	 Analysts	 believe	 that	 2020	 is	

also	the	year	the	“tourism	industry”	is	the	main	

industry	to	drive	the	global	economy	while	the	 

competition	of	each	country	to	attract	tourists	will	

intensify.	The	competition	of	the	travel	industry	is	

always	filled	with	ever-changing	expectations	of	 

consumers	 both	 satisfaction	 standards	 and	

modifying	 the	 business	 plan	 to	 response	 

changing	of	consumer	behavior.	According	to	a	

survey	of	10,000	tourists	around	the	world	from	

the	American	Marketing	Association,	in	2020,	most	

of	the	tourist’s	targets	are	traveling	to	countries	

in	 Asia	 and	 Europe	 as	 in	 2017	 such	 as	 Hong	

Kong,	South	Korea,	 Japan,	England	and	France	 

(Chantouch,	 2009).	 The	 United	 Nations	World	

Tourism	Organization	(UNWTO)	said	that	global	

tourist	 arrivals	 in	 2016	 were	 1,235	 million,	

up	 4%	 from	 a	 year	 earlier	 to	 1,189	 million.	 

(www.prachachat.net).	World	 Travel	 &	 Tourism	

Council	(WTTC)	explains	that	in	2013,	the	travel	

industry	is	2.9%	of	world	GDP	but	hotel	investment	

slows	down	from	the	global	economy,	meaning	

that	if	the	global	economy	does	not	pause,	hotel	

business	would	be	expanded	(Supharang,	2016).

	 WTTC	praised	the	tourism	industry	that	

it is a sector that creates important economic 

jobs	 for	many	women	and	young	people.	The	 

supply	chain	of	the	travel	industry	is	long	enough	

to	support	countless	young	people	around	the	

world.

	 Public	 and	 private	 sectors	 in	 various	 

countries	 join	 hands	 to	 work	 for	 economic	 

development	and	quality	of	life	through	tourism	

supporting	policies	especially	in	Asia	where	many	

countries	speedy	develop	many	tourism	brands	

to	promote	Asian	cultures	have	a	more	humble	

personality	to	care	for	“guest”	visitors	than	Western	

cultures	and	it	is	likely	to	further	expand	Asia’s	

tourism	investments	across	the	globe.

	 Nowadays,	tourists	have	different	purposes	

and	health	tourism	is	one	of	the	main	purposes	

of	 tourists	 worldwide.	 Health	 tourism	means	 

tourism	purposed	to	promote	health	and	/	or	rehabi 

litation	 therapy	 or	 combination	 tourism	 of	 

treatment	 and	 rehabilitation	 of	 both	 physical	

and mental health and strongly think to the  

conservat ion	 of 	 tour i sm	 resources	 and	 

environment	in	natural	and	cultural	attractions.

	 By	 the	 potential	 evaluation	 for	 health	

tourism	found	that	Asia	is	High-potential	health	

tourism	market.	This	region	can	generate	revenue	

from	 its	 services	 from	 foreigners	 were	 valued	

at	 $	 3.4	 billion	 in	 2007,	 with	 a	market	 share	

of	 12.7	percent.	 Total	market	 value	 is	 $	 26.77	 
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billion and estimated that the rate growth was 

at	an	average	of	17.6	percent	during	2015-2017	 

particularly	in	South	East	Asia	and	South	Asia	which	

are	Thailand,	Singapore,	India,	Malaysia	and	the	

Philippines.	The	global	market	is	expected	to	grow	

at	an	annualized	rate	of	about	20	percent,	but	

for	annual	growth	projections	of	South	Asia	and	

South	East	Asia	will	be	higher	by	approximately	

28%	and	will	share	their	market	share	by	15%	of	

global	market	value	in	2012.	(Ministry	of	Tourism	

and	Sports,	2015)

	 For	South	and	Southeast	Asia,	the	major	

health	service	providers	are	Singapore,	Thailand,	

India,	 Malaysia	 and	 Philippines	 and	 Singapore	

has	 the	 largest	market	 share	 where	 has	 33%,	

worth	 about	 90,000	million	 baht,	 followed	 by	

Thailand	with	26%,	worth	about	70,000	million	

baht,	and	the	India	(19%)	valued	at	over	50,000	

million	 baht.	 Comparing	 the	 trend	 of	 health	

tourism	in	Asia,	2012-2013,	it	is	found	that	most	

Asian	countries	have	the	growing	size	of	health	 

tourism	market.	Trend	of	market	in	Thailand	is	also	 

growing	by	moving	up	from	the	14th	to	the	13th	and	 

having	a	market	share	of	about	285	billion	while	

the	 top	 three	 are	 the	United	 States,	 Germany	

and	France.	Health	tourists	are	very	 interesting	

because	they	are	medium-tohigh	income	group	

with	good	education	and	long	stay	planning.	They	

are	high	spenders	in	both	groups	(international	

tourists	and	tourists	in	the	country)	(Komsit,	2014).	

This	group	can	be	divided	 into	 two	categories:	 

medical	 tourism,	 wellness	 Tourism).	 Medical	 

Tourism	in	Thailand	has	the	largest	number	of	medical	 

tourists	in	the	world.	There	are	about	7	to	8	million	

medical	tourists	around	the	world	each	year	and	

1.2	million	come	to	use	service	in	Thailand	and	

spent	around	1	billion	baht	which	is	the	highest	

number	 in	the	world.	This	 is	because	Thailand	

has	the	potential	to	compete	in	the	Asian	region	

in	 terms	 of	 service	 standards,	 caring,	modern	

medical	technology,	quality	medical	staff	close	

to	Singapore	where	are	internationally	accredited,	

and	the	low	cost	of	service	is	similar	to	India.

	 Thai	 health	 tourism	 overview	 can	 be	 

divided	into	various	service	followed	by	customer	

popular.	The	spa	 is	 the	main	health	 service	 in	

Thailand.	Currently,	there	are	1,609	accredited	spas	

providers	which	are	509	spas,	1,070	spas	for	health	

resorts,	and	30	spas	for	beauty	salons.	Thai	spa	

is	one	of	the	most	renowned	high-end	wellness	

services	and	creates	high	value	in	Thailand.	Many	

destination	spa	and	day	spa	are	world	 famous	

and	popular	with	foreign	tourists.

	 Thai	Massage,	The	choice	of	outstanding	

health	services	is	the	traditional	Thai	wisdom	of	

traditional	Thai	medicine	 that	 can	be	massage	

for	 healing	 and	massage	 to	 relax.	 Number	 of	

operators	in	Thai	traditional	medicine	which	has	

Thai	massage	is	part	of	Thai	traditional	medicine	

is	expected	to	increase	from	49,864	in	2010	to	

58,681	 in	 2013	 (an	 increase	of	 17.7%	 (Tourism	

Economic	Review,2016)

	 Traditional	 Thai	 medicine	 is	 an	 alter 

native	medicine	 to	 promote	 health	 tourism	 in	 

Thailand.	Today,	alternative	medicine	is	becoming	 

increasingly	important	in	many	countries	around	

the	world.	According	to	the	Department	of	Health	

Service,	 in	 2015	 there	 were	 7,739	 alternative	

health	care	providers	with	local	wisdom	and	Thai	

ways	 of	 life	 are	 expected	 to	 be	 popular	 from	

tourists.	This	 is	consistent	with	current	tourism	

trends	who	are	interested	in	health	tourism	and	 

community	 tourism.	 At	 present,	 Thai	 health	

services	are	much	smaller	than	medical	tourism	

which	is	the	trend	of	global	health	tourism.	Medical	

tourism	in	Thailand	is	four	times	larger	than	health	 

tourism,	 while	 in	 the	 world’s	 health	 tourism	

market	 found	 that	health	 tourism	 is	 about	7.3	
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times	larger	than	medical	tourism	due	to	most	

Thai	medical	providers	are	large	private	hospitals	

with high capital and service standards while 

most	of	the	Thai	health	entrepreneurs	are	small	

and	have	limited	to	run	business	(International	

Medical	Travel	Journal,2010)

	 This	 survey	 is	 to	help	 the	small	health	 

tourism	 providers	 to	 develop	 service	 and	 

strengthen	 their	 business	 by	 Using	McKinsey’s	

7s	Model	 concept	 to	 determine	 the	 potential	

services	of	health	tourism	in	Thailand.	It	consists	

of	7	factors	of	interdependence.

 Strategy:	 organization	 must	 plan	 to	 

develop	 strategies	 to	 build	 and	 maintain	 

competitive advantage over its competitors i 

nternally in order to compete and overcome with 

external	environment.

	 S t r uc tu re 	 i s 	 t he 	 o r g an i z a t i ona l	 

structure	that	expresses	the	relationship	between	 

authority	and	responsibility	including	the	control,	 

consolidation	 and	 decentralization	 of	 the	 

executive	and	properly	structured	customer-based	

functionalities	by	region.

	 Style	 is	 in	the	work	of	the	executive.	 It	

is	 especially	 important	 for	 top	management.	

It	 influences	 the	will	 of	 employees	within	 the	 

organization	more	than	executives	say.

	 System	 is	 an	 analysis	 of	 the	 organi 

zation’s	systems	in	all	aspects	of	the	management	

system,	operating	 systems	 such	as	 information	

systems,	 systems,	 budgeting	 systems,	 control	

systems,	 purchasing	 system,	 system	 for	 recru 

iting	and	recruiting	staff	Training	system,	and	the	

pay	system.

	 Staff	 means	 the	 selection	 of	 qualified	

personnel,	and	staff	development	continuously.

Skill	 is	 a	 consideration	 of	 the	 overall	 skill	 or	

expertise	of	the	organization	to	make	sure	that	

there	are	the	related	expertise	in	any	field.

	 Shared	Value	refers	to	the	shared	values	

among	people	in	the	organization	and	unity.	After	

collecting	 information	 from	many	small	health	

tourism	providers	and	is	summarized	based	on	

McKinsey’s	7s	model	concept	(McKinsey,	2008)

	 Through	 the	 use	 of	 data	 collection,	 

literature	review,	and	in-depth	interviews	approach	

the	results	of	the	findings	are	as	followed:

 1. Strategy:	 The	 marketing	 strategy	

(16P)	of	small	health	tourism	is	product,	price,	

place,	promotion,	positioning,	psychology,	part 

nership,	participation,	perception,	package,	people,	 

period,	politic,	public	opinion,	process	of	service,	 

physical evidence show that older travelers are more  

satisfied	with	their	marketing	strategies	because	

Thailand	 is	 a	major	 tourist	 destination	 for	 the	

elderly	with	 the	opinion	of	private	 sector	 that	

Thailand	 is	 ready	 for	 all	 tourism	 marketing	 

strategies	except	partnership,	participation	seem	

to	 be	 lack	 of	 the	 good	 coordination	 between	

of	 government	 and	 local	 agencies.	 From	 the	 

unclear	health	tourism	strategy	which	is	focused	

on	increasing	tourist	traffic	cause	oversupply.	The	

growing	 number	 of	 establishments	 is	 resulting	

in	high	competition	in	both	price	and	location.	

Moreover,	most	business	providers	still	do	not	

understand	indeed	about	doing	health	tourism	

business	 and	 use	 only	 the	 price	 cut	 strategy.	

Many	promotional	strategies	will	be	implemented	

in	a	variety	of	ways	 such	as	cultural	exchange	 

activities,	low-season	promotional	activities	such	

as	discounted	party	buffets,	the	package	tour	and	

organizing	 activities	 with	 the	 local	 community	

through	many	channels	such	as	direct	sales	to	

tourists,	 travel	 agent,	 advertising	 in	magazines,	 

local	magazine,	public	relations	through	public	car	

riders	and	words	of	mouth	of	friends	and	relatives.	

Lacking	 of	 business	 network	 caused	 providers	

cannot	meet	 the	customer	 requirement.	Many	
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potential	health	tourism	service	providers	start	

to	see	the	importance	of	cooperation	of	business	

or	network	to	create	more	bargaining	power	such	

as	 the	partnership	with	 the	 golf	 course,	 travel	

agent	 and	 health	 service	 apartment.	 However,	

building	 a	business	 network	 requires	 operating	

budgets	 such	as	coordination,	public	 relations.	

Including	official	place	that	the	government	should	 

support	both	registration	and	budget	to	strengthen	

the	 network	 especially	 local	 entrepreneurs	

who	 lack	 the	 skills	 and	 experience	 in	 the	 

international	market	should	be	able	to	carry	out	their	

activities	as	well	as	provide	knowledge	and	under 

standing	 about	 health	 tourism	 to	 be	 able	 to	 

manage	correctly	and	effectively.

 2. Structure:	The	location	and	facilities	

are	 diverse,	 good	 quality,	 clean,	 comfortable	

and	the	cost	is	reasonable,	both	at	close	to	the	

beach	and	hill	where	has	natural	and	beautiful	

beaches.	 Beaches	 are	 available	 all	 year	 round	

and	 beautiful	 climate.	 On	 the	 other	 hand,	

the	 emphasis	 on	 natural	 tourism	 alone	 is	 not	 

diversified	 and	 the	 environment	 began	 to	 

deteriorate.	 Some	 providers	 are	 located	 near	

the	 community,	 transportation	 convenience,	

full	 facilities	 including	 close	 to	 the	 bank,	 

currency	 exchange,	 department	 stores	 and	 

hospitals.	There	are	good	surrounding,	good	building	 

allocation	of	space	decoration	and	landscape	impro 

vement	in	daily	life	such	as	restaurants,	laundry	

service,	spa,	WiFi	 internet,	cable	TV,	as	well	as	 

decoration	and	landscaping.	Some	places	have	

a	ramp	adjustment	for	wheelchairs	and	lighting	

for	 the	elderly	 and	 the	disabled.	 But	many	of	

them	lack	facilities	for	elderly	travelers	such	as	

the	ramp	for	the	elderly	wheelchair,	stairs	for	the	

elderly	and	the	disabled.

	 Most	 of	 providers	 have	 a	 functions	

division.	 There	 is	 a	 line	 of	 command	 that	

clearly	indicates	about	scope	of	work	and	staff	 

authority.	Most	decision-making	centers	rely	on	top	 

management.	There	are	some	places	where	the	

head	of	a	department	decides	on	only	one	level.

 3. Style:	The	management	style	of	the	

business	is	diverse	both	the	family	business	and	

corporation.	There	is	a	board	of	directors	and	it	

is	the	sole	owner.	The	decision	makers	are	the	

top	executives	or	business	owners.

 4. System:	There	is	management	system	

with	full	facilities	and	comfort.	In	term	of	service	

system,	providers	take	into	account	the	interests	

of	tourists	most	and	also	prioritize	the	ability	to	

serve	the	needs	and	satisfaction	of	tourists	with	

attention,	customer	service,	be	courteous,	mental	

peace	and	service	to	the	customers,	service	fast,	

the	 ability	 to	 take	 care	 of	 problems	 promptly	

including	communication	with	tourists	in	foreign	

languages.

	 For	traveler’s	security	and	service	safety	

standards,	most	of	providers	have	good	security	

systems	 that	 ensure	 the	 tourists	 satisfaction	

but	 there	 are	 also	 some	 less	 secure	 systems	

such	as	sign	or	warning	signs	of	tourist	safety,	at	 

mountain	or	sea	and	there	is	not	enough	staff	to	

help	in	case	of	unpredictable	situation.	The	food	 

quality	 and	 cleanliness	 are	 controlled.	 Even	

though	all	parties	agree	 that	 the	cost	of	 living	

and	the	cost	of	service	are	not	high	and	effective,	

however,	the	standard	price	is	not	stable.	There	

is	a	limit	to	the	amount	of	medical	expenses	that	 

tourists	receive	from	their	home	country.	The	use	

of	information	technology	in	various	systems	is	

also	less,	such	as	transactions	through	e-commerce	

are	not	widespread	and	the	amount	of	money	in	

the	account	is	too	large.

 Database development system is still 

lack	 of	 information	 between	 the	 relevant	 

agencies	and	monitoring	and	Evaluation	System	
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are	discontinuous.

	 Communication	 and	 Public	 Relations	

need	to	be	more	active.	Many	providers	lack	of	

information	technology	application	and	should	

be	more	 communication	 and	 publicity	 in	 all	

forms	both	 in	the	service	providers	and	tourist	

group.	In	the	past,	most	tourists	get	information	

from	close	 friends	 and	 relatives.	On	 the	other	

hand,	word-of-mouth	publicity	has	increased	the	

number	of	visitors	 from	trust	and	mutual	 trust	

among	tourists.

	 There	 is	 the	 cooperation	 with	 local	 

communities	by	organizing	 activities	with	 local	

communities,	cultural	activities	and	special	events.

	 Some	 issues	 of	 restrictions	 on	 visa	 

applications	 and	 visa	 extension	 effect	 on	 the	

duration	of	stay	and	should	be	fixed	to	gain	more	

interest	from	targets.

 5. Staffing:	 There	 is	 the	 selection	 of	 

qualified	 people	 who	 have	 experience	 in	 the	

job.	 There	 are	 enough	 people	 to	 operate	 all	 

departments.	There	are	some	limitations	such	as	

some	qualified	and	well-trained	medical	people	

lack	 of	 the	 ability	 to	 communicate	 in	 English	 

including	 other	 foreign	 languages	 such	 as	 

Japanese	 especially	 in	 local	 providers	 should	 

develop	and	train	staff	continuously.	The	language	

used	to	communicate	with	foreign	tourists	will	

help	staff	meet	customer	requirement	effectively.	

Moreover,	providers	should	set	Management	of	

service	short	courses	to	understand	the	culture	

and	needs	of	tourists	from	cultural	differences.

 6. Skill:	 Staffs	 have	 service	 with	 care,	

be	 courteous	 as	 Thai	 people.	 All	 job	 des 

cription	appropriate	for	the	job	especially	in	the	

travel	business.	Tour	 guides	have	good	English	

language	skills	and	know	tourist	attractions	very	

well.	 Providers	 have	 skills	 in	 marketing,	 psy 

chology,	 customer	 understanding,	 service	 with	

speed	and	standards	in	the	field	of	health	services	by	 

having	qualified	medical	staff	that	is	internationally	

recognized.	However	there	are	some	Tour	guides	

and	medical	service	staffs	who	can	communicate	

well	in	third	languages.

 7. Shared Value:	Health	tourism	providers	

run	business	with	high	standards	and	high	vision.	

They	have	slogan	or	shared	values	among	people	

in	 the	 organization.	 There	 are	 communication	

and	understanding	throughout	the	organization	

to	become	a	corporate	culture.	In	term	of	local	

community,	 local	 and	 state	 governments	 play	

an	important	role	in	creating	common	values	to	

be	unity.	Based	on	the	survey	of	health	tourism	

providers	can	set	up	the	strategies	as	follows.

After the data collection have been conducted 

through the use of academic papers and  

literature review in order to make in-depth 

analysis on the findings, the results are as 

followed:

 Strategy 1:	 Enhance	 Competitiveness	

in	health	services	by	developing	 infrastructure,	

facilities	 and	 administration	 system.	 Strategy 

2: push	 the	 development	 of	medical	 services	

by	 promoting	 Medical	 Services	 in	 Thailand	

both	 Thai	 traditional	medicine	 and	 alternative	 

medicine	 to	 be	 global	 standard	 as	 Western	 

medicine.	 Strategy 3: Promote some travel  

attractions to be health services spots by deve 

loping	natural	attractions	such	as	hot	springs	to	

the	spa	town.	Develop	the	potential	of	community	

enterprises	/	entrepreneurs	 to	support	healthy	

tourism	by	setting	network	and	gathering	together	

to	exchange	knowledge.	Strategy 4:	focuses	on	

academia and academic research by strengthen 

and	develop	the	potential	of	medical	education	

institutions	by	supporting	government	people	to	

meet	the	needs	of	the	target	effectively.	Develop	
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capacity	and	increase	staff	by	funding	research	

to	 gain	 international	 quality	 including	 raising	 

Thailand	to	be	the	center	of	MICE	in	medical	tourism.	 

Strategy 5:	Promote	the	development	of	Thai	herbal	 

medicines	and	health	products	by	promoting	the	deve 

lopment	of	Thai	herbal	medicines	internationally.	 

Maximize	 laboratory	 capacity	 to	 international	 

standards.	Strategy 6:	Promote	marketing	and	public	 

relations	as	the	best	health	tourism	in	the	world	

in	all	 communication	channels	 through	Agent/	

Broker.
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Abstract

 The	 purpose	 of	 this	 article	 is	 to	 point	 out	 the	 current	 issues	 of	 teaching	 English	 in	 Thai	 

context.	 The	 author	 gathered	 the	 current	 issues	 and	 commented	 on	 what	 is	 happening	 in	 

teaching	 and	 learning	 English	 in	 Thailand	 in	 various	 dimensions.	 The	 distinct	 issues	 included	 the	 

reform	of	English	language	curriculum	in	Thailand	based	on	three	main	factors.	The	first	factor	includes	 

language	teaching	context,	methods,	and	the	social	context	of	education.	The	second	is	the	issue	of	

power	and	inequality	linked	to	the	dominance	of	English	as	a	Foreign	Language	and	the	language	of	 

instruction	in	the	Thai	context.	The	last	is	a	general	discussion	on	critical	applied	linguistics	in	relation	to	 

language	teaching,	as	well	as	critical	sociolinguistics	in	terms	of	socio-political	issues	related	to	language	

education	in	the	Thai	context.	The	result	of	the	problem	has	led	to	efforts	to	improve	the	English	

language	teaching	methods	in	the	Thai	curriculum.	Another	purpose	in	writing	this	article	is	to	make	

the	policy-	makers	and	the	educators	involved	in	the	teaching	and	learning	of	English	in	Thailand	to	

be	aware	of	problems	and	help	to	find	solutions	to	improve	their	English	language	knowledge	level	

and	the	abilities	of	the	Thai	students.

Keywords:	Communicative	Language	Teaching	(CLT),	English	as	a	Foreign	Language	(EFL),	Teaching	 

	 					pedagogy,	English	language	Teaching	(ELT)

บทคัดย่อ

	 จุดประสงค์ของบทความนี้คือการแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษที่อยู่ในบริบทไทย	ผู้เขียนได้รวบรวมประเด็นปัญหาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของประเทศไทยในหลายแง่มุมด้วยกัน	 อาทิ	 การปฏิรูปหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยปัจจัย	3	ประการคือ	เนื้อหาของการเรียนการสอน	วิธีการของการเรียนการสอน	รวมถึง	บริบททางด้าน

สังคมของการศึกษา	ประเด็นปัญหาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมท่ีมีผลเช่ือมโยงต่อภาวะ

ที่ถูกครอบง�าของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างชาติและการเรียนการสอนภาษาในบริบทไทย	 และการอภิปราย

ในเรื่องของภาษาศาสตร์ประยุกต์เชิงวิพากษ์ที่มีความสัมพันธ์กับการสอนภาษารวมถึงภาษาศาสตร์สังคมเชิงวิพากษ์ใน

The Current Issues of Teaching English in Thai Context
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แง่ของประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองท่ีมีผลต่อการศึกษาภาษาในบริบทไทย	ผลของประเด็นปัญหาได้

ส่งผลท�าให้เกิดความพยายามในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรของไทย	 อีกจุด

ประสงค์หนึ่งของการเขียนบทความน้ีก็คือ	 การท�าความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในประเทศไทยให้ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาระดับความรู้และความ

สามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย

ค�ำส�ำคญั: การสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร,	ภาษาองักฤษในฐานะทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศ,	วธิกีารสอน,	การสอนภาษาองักฤษ	

Introduction
	 It	 cannot	be	denied	 that	Thai	 students	

spend	twelve	years	studying	English	 in	primary	

and	 secondary	 schools,	 but	 the	 results	 are	 

somewhat	unsatisfactory.	In	addition,	it	is	unavo 

idably	seen	that	Thai	students’	English	proficiency	and	 

learners’	 performance	 are	 relatively	 low	 

(Khamkhien,	 2010).	 From	 those	 results,	 in	 

recent	 times,	 there	 has	 been	 an	 increasing	 

emphasis	on	English	taught	in	schools	to	enhance	 

learners’	 English	 language	 competency	 and	

to	 serve	 the	 needs	 of	 international	 commu 

nication	in	Thailand.	To	solve	the	failure	of	English	 

teaching	 and	 learning	 in	 Thailand,	 substantial	

efforts	have	been	made	to	bring	about	changes	

especially	in	these	three	aspects	including	language	

teaching	context,	methods,	and	social	context	of	 

education	 to	 better	 prepare	 students	 in	 this	 

multicultural	and	interdependent	world.	According	to	 

Suwannoppharat	and	Chinokul	(2015),	identifying	

the	context	and	selecting	the	most	appropriate	

approach	 for	 supporting	 students’	 learning	are	

the	main	responsibilities	of	efficient	EFL	teachers.	

	 Why	 does	 English	 have	 to	 be	 greatly	

emphasized	on	the	new	curriculum	in	Thailand?	

The	 answer	 is	 that	 English	 is	 still	 being	 used	

as	 lingua	franca	and	 it	 is	seemingly	used	more	

than	 other	 languages	 in	 the	 field	 of	 business,	 

education,	 science	 and	 so	 on.	 Apart	 from	

the	 new	 curr iculum,	 in	 accordance	 with	 

multicultural	and	interdependent	world,	especially	

in	teaching	context,	Thai	teachers	are	supposed	

to	use	English	as	the	medium	of	instruction	and	 

Communicative	Language	Teaching	(CLT)	should	

be applied in the classrooms to improve  

learners’	English	language	proficiency	to	support	

the	education	in	the	21st	century	and	to	support	

the	multicultural	markets	in	this	era.

 The Reform of English Language  

Curriculum in Thailand

	 As	 previously	 stated,	 nowadays	 sub 

stantial	efforts	have	been	made	to	the	reform	of	

English	language	curriculum	in	Thailand	such	as	 

implementing	 English	 courses	 early	 in	 year	 1,	 

giving	 fund	 to	 develop	 English	 teachers	 and	 

adopting	the	communicative	teaching	approach	

used	 in	 the	 English	 classes;	 however,	 Thai	 

learners’	English	performance	does	not	meet	the	

standard	required.	Regarding	grade	12	students,	the	 

average	English	score	on	the	national	test	is	also	

not	 satisfactory	 (NIETS,	 2016).This	 is	 because,	

in	 the	 author’s	 view,	 for	 teaching	 context,	 it	

is	 very	 important	 for	 English	 being	 used	 as	

the	medium	of	 instruction	 instead	of	Thai	and	 

teachers	 should	 get	more	chances	 to	develop	

themselves	than	being	stuck	with	their	overload	
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of	teaching	and	responsibilities.	According	to	Baker	

(2008),	the	problems	in	English	teaching	in	Thai	

classroom were worsen by an overall perceived 

inadequacy	 in	 the	 level	 of	 English	of	 Thai	 ELT	

teachers	who	are	unqualified	and	poorly-trained	

with	 dry	 teaching	 styles	 that	 overly	 focus	 on	 

grammatical	details,	which	results	in	Thai	being	

the	predominantly	spoken	language	in	the	English	

classroom.	As	a	consequence	of	the	lack	of	English	 

proficiency,	problems	arise	in	implementing	more	 

commun ica t i ve l y 	 o r i en ta ted 	 l anguage	 

classrooms.	Obviously,	it	is	extremely	difficult	for	Thai	 

learners	to	master	the	English	language	in	terms	of	 

speaking	 and	 listening.	 This	 is	 because	 the	 

medium	of	instruction	in	the	classroom	is	mostly	

Thai	and	many	teachers	teaching	English	to	Thai	

learners	 are	mainly	 non-native	 speakers	 in	 all	

levels	of	 education.	Also,	 some	 teachers	have	

insufficient	 English	 language	 skills	 and	 cultural	

knowledge.	Furthermore,	the	university	entrance	 

examination	 systems	 which	 only	 examine	 

reading skills and grammar knowledge have led to 

a	neglect	of	other	skills	in	the	classroom,	especially	

the	productive	skills	of	writing	and	speaking.	These	

factors	are	supposed	to	be	responsible	for	Thai	

learners’	inefficiency	in	English	Communication.	

These	mentioned	obstacles	seem	relevant	to	the	

notion	 of	 Lohatepanont	 (2017)	 who	 proposed	

that	 Thai	 education	 needs	 to	 transformation	

based	 on	many	 poor	 outcomes	 such	 as	 poor	

English	language	teaching,	education	inequality	

and	inequality	in	higher	education.

	 In	 Thailand,	 English	 is	 considered	 a	 

foreign	language,	and	is	used	for	the	purposes	of	 

academic	advancement,	career	advancement,	and	

traveling	 abroad.	 Khamkhien	 (2010)	 states	 that	

to cope with the growing local and international 

demand,	 a	 number	 of	 efforts	 from	 all	 parties	 

involved	 have	 been	 made	 to	 the	 Thai	 

educational	system	to	help	boost	Thai	learners’	English	 

performance.	Unaree	(2019)	claims	that	the	reform	

of	a	new	English	learning	and	teaching	policy	in	

the	basic	education	system	in	2017	transformed	

the	grammar-translation	method	to	CLT,	starting	

from	 listening,	 speaking,	 reading,	 and	 writing,	

respectively.	For	language	pedagogical	context,	

learner-centered	 methods	 such	 as	 practical	 

experience,	 independent	 work,	 autonomous	 

learning,	 and	 self-access	 should	 be	 more	 

encouraged	than	the	traditional	teacher-centered	

ones	and	Communicative	Language	Teaching	(CLT)	

should	 be	 applied	 in	 the	 classrooms	 because	

in	 Thailand,	 the	 speaking	 skill	 is	 a	 critical	 part	

of	 language	 learning	and	the	teaching	process.	 

Traditionally,	 Thai	 EFL	 teachers	 employ	 the	

grammar-translation	 and	 audiolingual	methods	

in	 English	 classroom.	 This	 leads	 to	 the	 use	 of	

unnatural	 language	 and	 create	 the	 failure	 of	

interaction	 in	 the	 language	 classroom.	 Also,	

Thai	 learners	 in	 general	 have	 few	 chances	 to	 

interact	with	English	native	speakers	since	English	

in	Thailand	is	taught	as	a	foreign	language.	The	

exposure	to	English	of	Thai	learners	is	somewhat	

limited	because	English	instruction	is	located	in	

an	area	where	English	is	not	a	primary	language.	

That	is	why	at	the	present	time	a	lot	of	schools	

especially	in	urban	area	try	to	replicate	the	target	

language	environment	through	bilingual	programs	

and	computer-assisted	teaching

	 To	bring	about	changes	 in	the	teaching	

method,	grammar	translation	is	no	good	because	

it	 doesn’t	 expose	 students	 to	 the	 real	 use	 of	

language,	 so	 CLT	 should	 be	 better	 because	 it	

gets	 students	 to	 speak	 without	 worrying	 too	

much	about	the	grammatical	mistakes.	However,	

in	Thailand	it	is	believed	that	CLT	often	fails	to	

create	sufficient	opportunities	for	real	interaction	

in	the	language	classroom.	This	is	because	most	
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of	 the	 Thai	 teachers	 are	 not	 familiar	 with	 the	 

aural-oral	method	of	CLT	and	they	would	emphasize	 

grammatical competence and provide learners with 

pattern	drills	and	rote	memorization	of	isolated	

sentences,	creating	incorrect	language	forms	and	

limiting	authentic	speaking	activities	(Saengboon,	

2004).	 To	 solve	 this	 problem,	 teachers	 should	

gradually	 try	 to	change	 the	 interaction	 in	 their	

classrooms	 that	 is	 mostly	 teacher-dominated	

to	 become	 student-centered	by	 implementing	 

communicative	 activities	 in	 those	 classrooms.	

It	is	fairly	deemed	that	CLT	is	the	key	approach	

supporting	 ELT	 in	 Thailand	 to	 prepare	 Thai	

learners	for	the	changing	world.	Furthermore,	to	

enhance	listening	and	speaking	skills,	a	summer	

camp	 should	be	 set	up	 yearly	 for	 students	 to	

give	them	a	chance	to	use	English	as	the	mean	

of	communication	during	the	camp	time.

	 Moreover , 	 in	 order	 to	 solve	 the	 

teachers’	 insufficient	 English	 language	 skills	 as	

well	as	cultural	knowledge	to	use	English	as	the	

medium	of	instruction,	there	should	be	enough	

training	 courses	 for	 teachers	 living	 in	 remote	

areas	 who	 lacks	 knowledge	 about	 teaching	 

pedagogy.	The	government	and	relevant	education	 

authorities	must	provide	education	and	professional	 

development	of	high	quality	to	teachers.	Besides,	

teachers	 should	 be	 provided	more	 forums	 to	 

interact	because	of	ELT	context	 in	Thailand	 to	

day	–	lack	of	efficient	English	teachers	since	they	

have	no	opportunity	to	study	abroad.	If	teachers	

have	more	 chances	 to	 interact,	 exchange	 and	 

disseminate	their	teaching	techniques;	as	a	result,	

they	can	adapt	and	apply	the	best	technique	that	

is	suitable	for	their	students.

	 As	 it	 can	 be	 seen	 that	 a	 lot	 of	 EFL	 

teachers	do	not	see	the	importance	of	research	

or link between the research and their teaching 

practice.	As	a	result,	more	action	research	should	

be	conducted	to	enhance	teaching	techniques.	

Various	 efficient	 EFL	 teachers	 have	 tried	 out	

to do some research concerning the problems 

of	 English	 language	 learning	 and	 teaching	 in	 

Thailand.	 Then	 the	 knowledge	 and	 the	 result	

from	the	research	has	been	dissimilated	to	public	

in	 both	 national	 and	 international	 conference.	

Also,	 textbooks	based	on	 the	outcome	of	 the	

study	have	been	written	to	suggest	ways	to	solve	

the	problems	weakening	Thai	students’	English	

proficiency.	It	is	absolutely	believed	that	this	can	

extremely	bring	about	changes	in	English	language	 

teaching	 context	 in	 Thailand,	 especially	 the	

teachers’	 proficiency	 and	 efficiency	 as	well	 as	

students’	English	performance.

	 As	 we	 can	 see	 that	 there	 are	 a	 large	 

number	of	problems	and	obstacles	in	developing	

and	 improving	ELT	 in	Thailand,	a	 lot	of	English	 

language	 teachers	 in	 the	 21	 century,	 have	 

attempted	 to	 put	more	 efforts	 to	 bring	 about	

changes	in	English	language	teaching	context	and	

methods by applying more teaching approaches 

to	help	learners	learn	language	effectively	such	

as	task-based	instruction,	content-based	approach	

as	 well	 as	 Communicative	 Language	 Teaching	

(CLT).	 To	 solve	 these	problems,	 teachers	have	

gradually	 tried	 to	 change	 the	 interaction	 in	

classrooms	 that	 is	 mostly	 teacher-dominated	

to	 become	 student-centered	by	 implementing	

communicative	 activities	 in	 those	 classrooms.	

Further,	 teachers	 have	 devoted	more	 time	 to	

select	 and	 prepare	 materials	 for	 interactive	 

activities	that	would	match	the	learners’	speaking	

ability	and	content.	In	order	to	enhance	learners’	

speaking	and	listening	competence,	teachers	have	

connected the topics in the materials to what 

learners	 have	 already	 known	 in	 terms	 of	 their	

language	 skills,	 personal	 lives,	 and	 real-world	

situations.	Last	but	not	least,	the	Thai	education	
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system	needs	a	change	of	focus	in	the	methods	

of	teaching	and	assessment	employed	especially	

at	 the	 level	 tertiary.	 To	 change	 the	 traditional	

teaching	method,	short-	and	long-term	training	

should	be	offered	to	all	those	who	are	involved	

in	the	teaching	and	learning	process.	At	present,	

educators	are	becoming	increasingly	concerned	

with	the	efficiency	of	their	teaching	and	testing	

methods.	Many	educators	have	suggested	that	

a	new	approach	 is	 required,	 so	active	 learning	

and	continuous	assessment	methods	have	been	

introduced	 to	modern	pedagogical	 theory	 and	

practice.	 In	 Thailand,	 as	 part	 of	 the	 reform	 of	 

instructional	 practice	 in	 higher	 education,	 

teachers	are	expected	to	be	equipped	with	the	 

theoretical concepts and practical activities  

involved	 in	 active	 learning	 and	 continuous	 

assessment.	It	is	strongly	believed	that	CLT	and	

active	learning	as	well	as	continuous	assessment	

are	the	key	approaches	supporting	ELT	in	Thailand	

to	prepare	Thai	learners	for	the	changing	world.	

As	 mentioned	 earlier,	 those	 stated	 problems	

have	 been	 attributable	 to	 the	 unsatisfactory	 

results	of	English	language	teaching.	To	solve	the	

problems	involving	students	who	wish	to	speak	

English	 fluently,	 Thai	 EFL	 teachers	 have	 tried	

to	 give	 opportunities	 and	 encourage	 students	

to	use	English	in	their	daily	lives	to	make	them	

be	 familiar	 with	 communicating	 in	 English	 to	

avoid	being	too	shy	to	speak	English	with	their	 

c l a s sma t e s . 	 To 	 r e du c e 	 p a s s i v e 	 a nd	 

poorly-motivated	learners	as	well	as	learners	who	

lack	 responsibility	 for	 their	own	 learning,	 a	 lot	

of	universities	such	as	Chulalongkorn	University,	

Thammasat	University	 and	 Kasetsart	University	

have	 created	 challenging	 English	 lessons	 that	

suit	for	our	Thai	learners	and	contexts	instead	of	

commercial books that sometimes are not proper 

for	Thai	learners	and	context.	It	is	believed	that	

the	challenging	and	interesting	English	lessons	can	

motivate	and	attract	them	to	study	and	acquire	

the	English	language	no	more	or	less.

	 For	 soc ia l 	 context	 of 	 educat ion,	 

according	 to	 Ger inger	 (2003) , 	 the	 most	 

important	factor	in	student	learning	progress	is	the	 

teachers,	 and	 teacher	 quality	 outweighs	 other	 

factors	 such	 as	motivation,	 funding,	 and	 class	

sizes.	 It	 is	 absolutely	 believed	 that	 qualified	

teachers	 can	 create	 the	 best	 environment	 for	

learning.	 It	 can	 be	 said	 that	 students	 do	 not	

use	 English	 perhaps	 because	 teachers	 do	 not	

want	to	use	it	(Phothongsunan,	2019).	According	

to	Norton	 (2000),	 using	 English	 involves	power	 

relations.	Learners	would	not	have	an	opportunity	to	 

practice	using	English	if	teachers	do	not	realize	that	

they	hold	power	to	influence	learners	to	speak	

or	use	English.	Teachers’	lack	of	enthusiasm	to	

use	English	in	the	classroom	seems	to	highlight	

the	indecisive	role	of	English	in	an	EFL	context.	

Moreover,	for	Thai	education	system	especially	

at	the	secondary	level	at	the	present	time,	there	

is	 a	 shortage	 of	 teachers	 of	 English	 because	 

graduates	 who	 majored	 in	 English	 love	 to	

work	 in	 other	 higher	 salary	 jobs	 such	 as	 flight	 

attendants,	or	in	hotel	and	tourism	businesses,	

or	 with	 international	 companies.	 It	 is	 not	 sur 

prising	 that	 those	 qualified	 English	 major	 

graduates	 do	 not	 prefer	 working	 in	 the	 educa 

tional	field	because	of	the	meager	salary.	As	a	

result,	it	tends	to	be	that	we	have	only	relatively	

non-qualified	ones.	 The	minister	of	Ministry	of	

education	 should	 call	 for	 the	higher	 salary	 for	

teaching	 career.	 	 It	 absolutely	 believed	 that	

more	salary	can	attract	some	expertise	language	

graduates	to	become	teachers	in	order	to	be	the	

major	forces	to	 improve	ELT	in	Thailand	in	the	

future.		In	addition	to	the	lower	salary,	teachers	

these	days	are	 required	to	 teach	effectively	 in	
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challenging	environments;	to	make	effective	use	

of	information	and	communications	technology	

(ICT)	in	their	teaching;	to	conduct	research	aimed	

at	 improving	 the	quality	of	 their	 teaching;	 and	

to	deal	effectively	with	administrative	tasks	-	all	

of	which	to	meet	up	with	the	requirements	for	

‘Quality	Assurance.’	Last	but	not	least,	‘Quality	

Assurance’	that	causes	overloaded	and	useless	

burden	for	the	teachers	should	be	abolished	to	

let them have more time to develop and improve 

materials	and	methods	for	their	lessons	and	have	

more	chances	for	their	professional	development.		

 Issues of Power and Inequality Linked 

to the Dominance of English as a Foreign 

Language and Language of Instruction in Thai 

context

	 “English	is	being	used	as	a	powerful	tool	

to	bring	the	world	to	Thailand	and	Thailand	to	

the	world”	(Saengboon,	2002,	p.	33)	reflects	that	

in	Thailand	learning	English	 is	now	a	matter	of	

necessity.	 Similar	 to	 other	 parts	 of	 the	 world,	

English	is	represented	modernization	and	power	

(Phillipson,	1992).	Technological	knowledge	and	

development	information	can	be	accessed	through	

English	language.	Thailand	is	not	the	exception	of	

the	case.	Entrepreneurs	in	Thailand	tend	to	recruit	

only the candidates possessing high command 

of	English	language.	In	addition,	it	is	unavoidably	

seen	 that	 English	 is	 the	main	 linguistic	 tool	 to	

strengthen national and international economic 

advantages	of	the	country.	From	this	notion,	 it	

can	be	inferred	that	those	who	have	more	English	

proficiency	can	have	more	power	and	privilege	

than	those	who	do	not.		As	Pennycook	(1994,	p.	

158)	put,	“English	is	the	gatekeepers	for	wealth	

and	prestige.”

	 More	specifically	to	language	pedagogical	

context,	 it	 is	clear	that	there	is	a	link	between	

the	issue	of	power	and	inequality	and	teaching	

EFL	 in	 Thailand.	 In	 order	 to	discuss	 the	 issues	

of	 language	 teaching	 in	 Thailand	 including,	

EFL,	 medium	 for	 instruction,	 and	 power	 and	 

inequalities	 in	 teaching	 language,	 it	 cannot	 be	

avoided	 considering	 the	 root	 of	 these	 issues	

which	are	always	overlooked.	They	are	namely	

school	policy,	inadequacy	of	the	decentralization	

of	expertise	English	teachers	to	rural	or	remote	

areas,	and	the	selection	of	the	main	medium	for	

instruction.		As	stated	above,	English	is	considered	

the	most	powerful	language	in	accessing	power,	

prestige,	 status,	 and	 socio-economic	mobility.	

However,	to	challenge	the	traditional	notions	of	

teaching	this	powerful	language,	English,	and	to	

decrease	social	equalities	of	language	pedagogy	

are	not	the	easy	jobs.	Regarding	such	issues,	there	

are	several	issues	come	into	play.	For	one	thing,	

there	is	a	huge	gap	among	schools	such	as	urban	

and	rural	schools,	private	and	public	schools,	and	

monolingual	and	bilingual	schools.		 In	addition	

to	the	different	amount	of	budget	provided	for	

these	schools	to	afford	the	salary	of	English	native	

speaker	teachers	or	Thai	teachers	with	the	high	

proficiency	in	English	materials,	media,	and	sources	

provided	 for	 the	 schools	 to	 facilitate	 learning	

and	teaching	are	also	the	crucial	issues.	In	short,	

financial	readiness	affects	the	quality	of	English	

language	instruction	of	the	school.	Consequently,	

it	seems	that	students	studying	in	urban	area	or	

in	schools	using	English	as	language	of	instruction	

tend	to	gain	more	English	language	competency	

and	proficiency	than	those	in	abandoned	area.	

	 As	 previously	 stated,	 the	 power	 and	 

inequality	 issue	 related	 to	 the	 dominance	 of	

EFL	and	 language	of	 instruction	should	not	be	 

overlooked	because	it	helps	investigate	how	and	

why	 English	 is	 given	 a	 privileged	 position,	 and	

how	the	study	and	use	of	English	can	support	
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the	powerful	individuals	maintain	their	political	

and	economic	control.	According	to	the	critical	

work	of	Mahboob	&	Paltridge	(2013),	this	can	help	 

illuminate	significant	concerns	of	this	issue	because	

it	states	that	one	key	of	critical	language	policy	

studies	has	been	in	examining	the	role,	function,	

and	power	of	English	worldwide.	From	this	point	

of	view,	it	can	be	realized	that	English	is	a	global	

language	as	it	is	used	worldwide.	The	countries	

where	English	is	the	mother	tongue	tends	to	gain	

more	 privileges	 and	 people	who	 are	 fluent	 in	 

English	 are	 viewed	 superior.	 Moreover,	 English	

relates	to	national	and	economic	development.	

It	is	also	the	language	of	diplomacy,	education,	

finance,	globalization,	science,	technology,	tourism,	

and	so	forth.	As	a	result,	nearly	all	countries	across	

the	world	including	Thailand	introducing	English	

in	all	schools	and	attempt	to	adopt	English	as	the	

language	of	instruction	to	empower	themselves	

and	their	students.	However,	this	issue	is	hardly	

successful	because	of	the	inequality	issues	in	ELT	

in	rural	area	schools	as	mentioned.

 

 A general discussion on critical applied 

linguistics in relation to language teaching 

as well as critical sociolinguistics in terms of  

socio-political issues related to language  

education in Thai context

	 It	 cannot	 be	 denied	 that	 language	 

teaching	 has	 been	 a	 domain	 often	 considered	

to	be	the	principal	concern	of	applied	linguistics	

that	focuses	on	solving	social	problems	involving	 

language	 such	 as	 how	 to	 teach	 language	 

better,	 how	 to	 create	 teaching	 books	 and	 

teaching	materials,	 how	 to	make	 an	 effective	

language	 examination,	 how	 to	 prepare	 English	

language	teachers	and	learners	for	the	changes	

proposed	for	the	21st	century,	how	to	determine	

the	literacy	levels	of	a	whole	population	and	so	

on.	 It	can	be	said	that	applied	linguistics	often	

emphasizes	on	language	users	and	language	use	

especially	 in	 the	 study	 of	 second	 and	 foreign	

language	 learning	 and	 teaching	 as	well	 as	 the	

study	of	 language	and	 linguistics	 in	 relation	 to	

practical	problems.	Due	 to	practical	problems,	

social	problems	connected	with	language	such	

as	unemployment,	illiteracy,	pedagogy	and	so	on	

interest	the	linguists;	these	critical	issues	invoke	

critical	applied	linguistics.

	 Before	critical	applied	linguistics	in	relation	

to	language	teaching	is	discussed,	it	is	very	crucial	

to	 know	what	 critical	 applied	 linguistics	 (CALx)	

is.	 Pennycook	 (2001)	 claims	 that	 it	 is	 a	 critical	

approach	to	applied	linguistics.	For	him,	critical	

applied	linguistics	is	a	way	of	thinking	and	doing,	

a	 “continuous	 reflexive	 integration	of	 thought,	

desire	and	action.”	According	to	Poster	(1989),	as	

cited	in	Pennycook	(2001,	p.	7),	“critical	applied	

linguistics	 is	 an	 approach	 to	 language-related	

questions	that	springs	from	an	assumption	that	

we	live	amid	a	world	of	pain	and	that	applied	

linguistics	may	have	an	important	role	in	either	

the	 production	 or	 the	 alleviation	 of	 some	 of	

that	 pain.”	 Language	 in	 social	 contexts	 that	 is	

farther	than	correlations	between	language	and	

society	is	explored	by	critical	applied	linguistics	 

opening	 up	 a	 new	 set	 of	 questions,	 concerns,	

and	 issues	 such	 as	 identity,	 sexuality	 ethics,	

desire,	access,	and	difference	(Suwanarak,	n.d.).	

Critical	applied	linguistics	studies	ways	in	which	 

education,	 language	 study	 and	 language	 use	

relate	 to	 the	 realization	 and	 the	 distribution	

of	 power	 in	 society.	 It	 is	 believed	 that	 power	

is	 constructed	and	exercised	 through	 language	

that	can	empower	the	individual	who	can	use	it	

effectively	and	properly.

	 Critical	 applied	 linguistics	 relates	 to	 

language	teaching.	Pennycook	(1989)	argues	that	
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language	 teaching	 approaches	 are	not	neutral,	

but	rather	reflect	“a	particular	view	of	the	world	

and	 are	 articulated	 in	 the	 interest	 of	 unequal	

power	 relationships”	 (pp.	 589-90).	 Language	 

teaching	is	not	only	about	methods	but	also	about	 

teachers’	ability	 to	operate	 their	 teaching	 that	

leads	to	desired	learning.	That	is	to	say,	teachers	

are	much	more	 interested	 in	 helping	 students	

achieve the goals that are important to them and 

less	in	the	method	used	to	do	this.	It	can	be	seen	

that	there	are	different	kinds	of	students	such	as	

primary	students,	secondary	students,	university	

students	as	well	as	adult	students.	These	students	

have	different	goals	in	studying	English.	As	a	result,	

the	same	methods	shouldn’t	be	used	to	teach	

them.	Teachers	have	tried	the	best	to	help	them	

achieve	their	goals	by	creating	the	suitable	and	

effective	ways	of	teaching	for	them.	For	young	

students,	they	are	always	concerned	with	their	

scores	and	their	grade	point	average.	As	we	realize	

that	Thai	education	is	exam	center,	so	their	goals	

and	desired	learning	are	passing	the	exam	and	

getting	the	good	grades.	Consequently,	focusing	

on	what	 they	will	 face	 in	 their	exams	to	 fulfill	

their	goals	is	more	important.	On	the	contrary,	for	

the	adult	students	who	already	graduated	from	

university	but	cannot	communicate	well	in	English	

both	speaking	and	writing,	they	should	be	taught	

by emphasizing on speaking and writing skill not 

overly	focusing	on	grammar	to	help	them	develop	

communicative	competence	to	use	successfully	

in	 their	 work.	 	 Apart	 from	 language	 teaching	 

approach,	critical	applied	linguistics	is	interested	

in	marginalization.	 According	 to	Martin	 &	 Rose	

(2008),	to	empower	students	from	disadvantaged	

communities,	they	need	to	be	explicitly	taught	

the	language	and	discourse	of	power.	They	also	

point	 out	 that	 the	 skills	 required	 to	 produce	 

written	texts	are	not	equally	available	to	students	

from	minority	 or	marginalized	 groups.	We	 can	

also	see	this	inequality	in	Thailand.	It	is	clearly	

seen	that	language	teaching	in	Bangkok	schools	is	

much	better	than	in	the	countryside	because	the	

government pays more attention on the schools 

in	Bangkok	than	in	the	remote	areas.		According	

to	Sondergaard	(2017),	to	prepare	Thai	children	

for	 a	 competitive	workforce	 and	 to	 regain	 the	

competitive	edge	Thailand’s	economy,	it	will	be	

important	for	more	children	to	be	equipped	with	

stronger	problem	solving,	analytical	reasoning	and	

English	language	skills.	Lathapipat	(2017),	stated	

that	 all	 Thai	 children,	 wherever	 they	 live	 and	

whether	their	families	are	poor	or	rich,	deserve	

a	fair	chance	in	life	--	an	opportunity	to	receive	

a	quality	education	as	good	as	what	is	provided	

in	Bangkok,	or	better.	The	government	supports	

more	 advanced	 technology	 and	more	 skillful	

English	teachers	for	schools	in	Bangkok	than	in	

the	upcountry.	As	a	result,	students	in	Bangkok	

always	 have	 higher	 proficiency	 in	 English	 than	

students	in	other	remote	provinces.

	 As	 we	 can	 see	 that	 critical	 applied	 

linguistics	 pays	 very	 vital	 role	 to	 language	 

teaching,	 we	 should	 not	 overlook	 critical	 

sociolinguistics	in	terms	of	socio-political	issues,	since	it	 

significantly	relates	to	language	education.	Before	

examining	how	critical	sociolinguistics	in	terms	of	 

socio-polit ical	 issues	 relates	 to	 language	 

education,	 it	 is	 very	 necessary	 to	 understand	

what	 critical	 sociolinguistics	 is.	 Pennycook	

(2001,	p.	7)	states	that	“critical	sociolinguistics	is	 

concerned	with	a	critique	of	ways	in	which	language	 

perpetuates	 inequitable	 social	 relations.”	 

According	to	Mey	(1985),	as	cited	in	Pennycook	

(2001,	 p.	 37),	 “critical	 sociolinguistics	 seeks	 to	

recognize the political and economic distortions 

that	our	society	 imposes	on	us.	 It	attempts	 to	

explain	the	differences	between	oppressed	and	
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oppressor	 language	 by	 pointing	 out	 that	 the	

different	classes	have	unequal	access	to	social	

power.”	 Critical	 sociolinguistic	 is	 concerned	

with	 a	 critique	 of	ways	 in	which	 language	 can	 

convey	social	power.	Language	can	produce	social	 

relations.	For	example,	in	Thailand,	it	 is	clearly	

seen	 that	 the	 individuals	 who	 have	 a	 good	 

command	in	writing	and	speaking	English	tends	to	

have more power and privilege in society than the 

individuals	who	cannot	communicate	in	English.	

	 As	 mentioned	 earlier,	 critical	 socio 

linguistics	in	terms	of	socio-political	issues	related	

to	language	education	should	not	be	overlooked	

because	 it	 investigates	 how	 and	 why	 certain	 

languages	 especially	 English	 are	 given	 a	 

privileged	position,	and	how	the	study	and	use	of	

English	helps	the	powerful	individuals	maintain	

their	political	and	economic	control.	Mahboob	

&	Paltridge	(2013)	states	that	one	key	of	critical	

language	policy	studies	has	been	in	examining	the	

role,	function,	and	power	of	English	worldwide.	

From	this	point	of	view,	it	can	be	realized	that	

English	is	as	a	global	language	and	it	is	used	as	

a	worldwide	language	privileging	country	where	

English	is	spoken	as	a	native	language	and	position	

people	who	can	use	the	language	proficiently	in	a	

more	powerful	position.	Moreover,	English	relates	

to	national	and	economic	development.	It	is	also	

the	language	of	diplomacy,	education,	finance,	

globalization,	science,	technology,	tourism,	and	so	

forth.	As	a	result,	nearly	all	countries	across	the	

world	including	Thailand	introducing	English	in	all	

schools	and	at	earlier	grades.	Nowadays,	in	Thai	

education	system,	students	can	have	a	chance	to	

study	English	since	they	are	in	kindergarten	level	

but	in	the	past	English	was	introduced	particularly	

in	 public	 school	 in	 Prathom	 5,	 approximately	

8	 years	 later	 than	 today.	 However,	 it	 can	 be	 

observed	 that	 students	 at	 the	 present	 time	

show	 no	marked	 differences	 from	 students	 in	

the	past	in	term	of	English	language	proficiency	

even	though	they	have	much	more	time	to	study	 

English	 in	school.	 It	 is	very	 interesting	to	figure	

out	 why	 this	 phenomenon	 has	 happened.	 It	

might	 have	 been	 the	 conservative	method	 of	 

teaching	that	some	teachers	tend	to	overly	focus	

on	structure	and	grammar	and	not	let	students	to	 

communicate	and	share	their	opinions.	It	seems	to	

be	“Teacher	Center”.	Most	students	just	sit	and	study	 

passively.	 They	 don’t	 have	 any	 motivation	

to	 study	 English	 just	 studying	 it	 to	 pass	 their	 

curriculum	or	degree.	Another	reason	may	come	

from	much	more	burdens	that	teachers	at	 the	

present	 time	 have.	 They	 have	 to	 do	 a	 lot	 of	 

paper	work	annually	to	fulfill	Office	of	the	Higher	 

Education	 Commission	 and	 Office	 for	 National	 

Education	 Standards	 and	 Quality	 Assessments	

(Public	Organization)	for	Self-Assessment	Report	

(SAR).	 As	 a	 result,	 they	 do	 not	 have	 enough	

time	to	develop	their	method	of	 teaching	and	 

materials	and	they	also	do	not	have	enough	time	

to	enhance	their	knowledge	and	skills.	This	can	

be	an	example	of	 the	 failure	of	our	education	

policy	that	affects	language	teaching	and	language	

education	no	more	or	less.	

	 In	the	author’s	view,	Thailand’s	English	 

language	policy	followed	the	CLT	principles	is	fine.	 

However,	 the	 policy	 makers	 should	 concern	

with	 the	 implementation	 of	 the	 CLT-based	

policy	because	a	lot	of	Thai	teachers	could	have	 

different	ideas	of	CLT.	After	all,	when	English	is	

taught,	all	aspects	of	the	language	will	need	to	

be	focused.	Teachers	should	consider	immediate	

needs	 and	wants	 of	 their	 students	while	 they	

are	 teaching.	For	example,	 if	 students	want	 to	

be	 able	 to	 read	 academic	materials,	 teachers	

should	focus	on	sentence	elements,	vocabulary	

items	and	paragraphs	and	long	passages.	Focusing	
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on	listening	and	speaking	could	not	help	them	

read	successfully.	 It	seems	a	waste	of	time	for	

both	the	students	and	the	teacher	themselves.	

Whatever	the	policy	is,	the	teacher	must	get	to	

the	point	on	what	their	students	need	and	stay	

focusing	on	what	the	teachers	themselves	will	

need	to	accomplish.	Importantly,	it	could	always	

be	saved	for	the	teachers	to	refer	to	the	course	

description	and	syllabus	as	well.

Conclusion
	 In	 conclusion,	 the	 fact	 that	 ELT	 and	 

English	 language	 proficiency	 in	 Thailand	 are	

at	 the	 relatively	 low	 level,	 this	 is	 because	 of	

teachers’	overloaded	burden	which	causes	their	 

teaching	styles	start	to	fossilize	into	rote-learning,	 

teaching	grammar	and	translation	with	Thai	as	the	 

medium	of	instruction,	teacher-centered	classroom	 

activities,	spoon-feeding,	and	so	on.	In	addition,	

for	 the	 new	 language	 curriculum,	 it	 is	 time	 to	 

focus	on	both	teaching	English	for	specific	purpose	

and	teaching	culture.	To	bring	about	changes	for	

teaching	context,	methods	and	social	context	of	

education	to	make	them	better,	it	will	be	helpful	a	

lot	if	the	teachers’	overloaded	responsibilities	and	

tasks	are	reduced	and	they	get	enough	support	for	

their	professional	development.	It	is	very	important	

that	teachers	should	be	keen	to	search	for	the	

most	appropriate	approach	to	teach	English	to	Thai	

learners	in	order	that	their	English	performance	

meets	the	international	demands,	and	they	are	

able	to	fully	and	successfully	participate	in	the	

international	 community	 and	 the	 independent	

world,	ELT	and	Thai	learners’	performance	will	

absolutely	better	in	the	near	future.

	 The	problems	of	 power	 and	 inequality	

linked	to	the	dominance	of	EFL	and	language	of	

instruction	in	Thailand	cannot	be	ceased	unless	

the	 government	 sincerely	 and	 seriously	 tries	

to solve these problems by stopping providing 

any	advantages	to	specific	parties,	that	is	to	say	 

urban	area	schools	only.	The	government	should	 

consider	 the	more	 profitable	 income	 and	 pay	

more attention to schools in remote area and 

provide	them	the	same	amount	and	quality	of	

teaching	materials	and	instructional	media	as	well	

as	efficient	teacher	resources.

	 Finally,	 both	 critical	 applied	 linguistics	

in	 relation	 to	 language	 teaching	 and	 critical	

sociolinguistics	in	terms	of	socio-political	issues	

related	to	language	education,	are	very	important	

for	 language	 teaching	 and	 language	 education	

because	 critical	 applied	 linguistics	 describes	

and	seeks	to	change	inequities	that	are	related	

to	 policies	 and	 practices	 of	 language	 whereas	

critical	sociolinguistics	in	terms	of	socio-political	

issues	 related	 to	 language	 education	 concerns	

language-in-education	 policy	 that	 reflects	 the	

language	policy	of	each	country.	
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บทคัดย่อ

	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นสภาพสังคมที่ก�าลังเกิดข้ึนกับประเทศต่าง	ๆ 	รวมท้ังประเทศไทย	ความเจริญในด้าน

การดูแลสุขภาพส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น	 ซ่ึงสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่	 “สังคม

สูงอายุอย่างสมบูรณ์”	ส่งผลให้เกิดปัญหาการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ	ท้ังในด้านสุขภาพ	เศรษฐกิจ	และสังคม	ภาครัฐได้

ผลักดันนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง	 จนถึงวาระแห่งชาติในการสร้างการสูงวัยอย่างมีพฤฒพลังในปัจจุบัน	

เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 แต่เนื่องจากปัญหาหลักของผู้สูงอายุ

คือปัญหาด้านสุขภาพ	 ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ	 ตลอดจนปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้

สูงอายุเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 การเตรียมความพร้อมในเชิงรุกต่อปัญหาต่าง	 ๆ	 จึงมีความจ�าเป็น	 ผู้

สูงอายุควรที่จะต้องปฏิบัติตัวให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ	เพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุ	และสามารถท�าให้

ประเทศพัฒนาสร้างความเจริญได้อย่างต่อเนื่อง	และรองรับต่อภาวะวิกฤตต่าง	ๆ	ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	สถานการณ์ผู้สูงอายุ,	ปัญหาด้านสุขภาพ,	ความต้องการด้านสุขภาพ

Abstract

	 The	ageing	society	 is	social	situation	which	occurred	in	many	countries	and	also	Thailand.		

Prosperity	 in	 health	 care	 is	 cause	 of	 long	 life.	 Thailand	 will	 be	 “Complete-aged	 society”.	 This	 

situation	had	problems	to	elderly,	these	are	about	health,	economic	and	social	problems.	The	go 

vernment	 has	 continuously	 driven	 the	 policy	 on	 the	 elderly,	 until	 the	 national	 agenda	 for	 

building	active	ageing	in	the	present.	Active	ageing	led	to	create	participation	of	stakeholders	from	go 

vernment	and	private	sectors.	But	the	essential	problem	of	elderly	is	health	problem.	Therefore,	to	

respond	health	problem	and	other	of	elderly	to	cope	with	the	changes	that	will	occur,	the	proactive	

preparations	for	various	problems	are	necessary.	The	elderly	should	be	treated	with	physical	and	

mental	readiness	for	entering	the	aging	society	and	able	to	continually	developed	their	country	and	

to	support	various	crises	that	may	occur	in	the	future.

Keywords:	Elderly	situation,	Health	problem,	Needs	health	problem
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บทน�ำ
	 โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง	มีความ

เจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีเป็นยคุของเครอืข่ายทางสงัคม

ที่มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารออกไปอย่างรวดเร็ว	มีการคิดค้น

และพัฒนาเพื่อตอบสนองเกือบทุกความต้องการพื้นฐานได้

ส�าเร็จ	ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์และยารักษาโรค	ส่งผล

ท�าให้อัตราการเสียชีวิตลดลง	 รวมถึงมีการกระจายความ

มั่งคั่งร�่ารวยไปสู่ระดับภูมิภาค	 พร้อมกับการบริการด้าน

สาธารณสุข	การศึกษา	และการเจริญเติบโตของเขตเมือง	

ประชากรจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	และมีอายุยืนยาวขึ้น	แต่

อัตราการเกิดและการเจริญพันธุ์ลดลง	จึงพบว่ามีผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	(United	Nations,	2020,	pp.	2-3)	

ส�าหรับภูมิภาคอาเซียน	 ในปี	 2019	พบว่ามีประชากรสูง

อายุในประเทศสมาชิกอาเซียน	10	ประเทศที่มีอายุตั้งแต	่

65	 ปีขึ้นไปมีจ�านวน	 45.3	 ล้านคน	 คิดเป็นร้อยละ	 6.9	

ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	656	ล้านคน	นับได้ว่ากลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูง

อายุแล้ว	 และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นสังคมสูง

อายุแล้ว	3	ประเทศคือ	สิงคโปร์	และ	ไทย	เท่ากัน	ร้อย

ละ	12.4	และเวียตนาม	ร้อยละ	7.6	ส่วนประเทศที่จะเป็น

สังคมสูงอายุตามมาคือ	มาเลเซีย	ร้อยละ	6.9	อินโดนีเซีย	

ร้อยละ	6.1	และเมียนมา	ร้อยละ	6.0	(United	Nations,	

2020:	46)	จะเห็นได้ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี	1	ของ

อาเซียนมากกว่าสิงคโปร์ที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนเท่ากันแต่

จ�านวนประชากรผู้สูงอายุของไทยมีมากกว่า	 ซึ่งแสดงถึง

สถานการณ์ผู้สูงอายขุองประเทศไทยทีม่กีารปรบัตวัสูส่งัคม

สูงอายุอย่างจริงจังแล้ว	และยังอยู่ในกลุ่มน�าของสัดส่วนผู้

สูงอายุในประเทศอาเซียนด้วย

	 ค�าว่า	“สูงอายุ”	กับสูงวัย	ทั้งสองค�าอาจใช้แทน

กันได้	อายุและวัยเป็นภาษาบาลี	“อายุ”หมายถึง	“พลังส่ง

ต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”	ส่วน”วัย”หมายถึง	“ความเสื่อม	ความ

โทรม”	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเสนอให้

ใช้ค�าว่า	“สังคมสูงอายุ”	เพื่อหมายถึง	“สังคมที่สูงด้วยพลัง

ส่งต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”	สังคมสูงอายุ	(Ageing	society)	ตาม

ความหมายของการเขียนภาษาอังกฤษจะหมายถึง	สังคมที่

ประชากรก�าลังมีอายุสูงขึ้น	ดูได้จากอัตราส่วนร้อยละของ

ประชากรท่ีใช้ทางสถิติ	ส่วนสังคมสูงอายุ	(Aged	society)	

หมายถึง	การเป็นสังคมสูงอายุแล้ว	(มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สูงอายุไทย,	2561,	น.	12)

	 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สูงอายุไทย	 พ.ศ.	

2546	 มาตรา	 3	 ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า	 “บุคคล

ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 และมีสัญชาติไทย”	

(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.	2546,	2546,	

น.	1)	และแบ่งอายุเป็น	3	ช่วงวัย	คือ	1)	วัยสูงอายุตอน

ต้น	(The	young	old)	อายุระหว่าง	60-69	ปี	กลุ่มนี้ส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงดี	อาจมีโรคประจ�าตัวบ้าง	

การช่วยเหลือดูแลเน้นไปกับการป้องกัน	2)	วัยสูงอายุตอน

กลาง	(The	middle	old)	อายุระหว่าง	70-79	ปี	กลุ่มนี้

เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีโรคประจ�าตัวมากขึ้น	 ความสามารถใน

การดูแลตนเองลดลง	การช่วยเหลือดูแลจึงเน้นไปเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้สามารถพึ่งพิงตนเองให้ได้มากท่ีสุด	 และ	 3)	

วัยสูงอายุตอนปลาย	(The	oldest	old)	อายุตั้งแต่	80	ปี

ข้ึนไป	กลุ่มนี้จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล	

ท้ังจากครอบครัวและทางการแพทย์	 (ส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ,	2561,	น.	12)	ส�าหรับองค์การสหประชาชาติ(United	 

Nations:	 UN)	 ไม่ได้ก�าหนดไว้แน่นอนว่าอายุเท่าไรจึง

จะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ	(Older/Elderly	person)	แต่ใช้

เกณฑ์อายุ	60	ปีข้ึนไปส�าหรับการน�าเสนอสถิติข้อมูลและ

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้งูอาย	ุส�าหรบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว

ใช้อายุ	65	ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์การเรียก	“ผู้สูงอายุ”	(World	

Health	Organization,	2002,	น.	12-16)	โดยแบ่งอายุเป็น	

3	ช่วงวัย	คือ	1)	วัยสูงอายุตอนต้น	อายุระหว่าง	65-74	ปี	

2)	วัยสูงอายุตอนกลาง	อายุระหว่าง	75-84	ปี	และ	3)	วัย

สูงอายุตอนปลาย	อายุ	85	ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน�าเสนอให้เห็นถึง

สถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุในประเทศไทย	 ปัญหา

และความต้องการด้านสุขภาพที่จะต้องเผชิญ	 ในสังคมผู้

สูงอายุท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้
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ตำรำง 1 

แสดงสัดส่วนของผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 10 อันดับในกลุ่มประเทศอาเซียนจากจ�านวนประชากรในปี 2019

อันดับ ประเทศ สัดส่วนผู้สูงอำยุ(ร้อยละ)

1 ไทย 12.4

2 สิงคโปร์ 12.4

3 เวียตนาม 7.6

4 มาเลเซีย 6.9

5 อินโดนีเซีย 6.1

6 เมียนมา 6.0

7 ฟิลิปปินส์ 5.3

8 บรูไน 5.2

9 กัมพูชา 4.7

10 สปป.ลาว 4.2

สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย
	 จากระดับภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศไทยมี

สัดส่วนของผู้สูงอายุเป็นอันดับ	 2	 รัฐบาลไทยได้ก�าหนด

นโยบายต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดย

การรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่จัดท�าขึ้นในแต่ละ

ปี	โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	แสดงให้

เห็นถึงนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุในแต่ละปีของรัฐ	ที่ด�าเนิน

การเพือ่ผู้สูงอายมุจีดุเน้นในประเดน็ต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญัคอื	ในปี	

พ.ศ.	2556	เน้นเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2557	เน้น

เรื่องผู้สูงอายุกับภัยพิบัติธรรมชาติ	พ.ศ.	2558	เน้นเรื่องที่

อยู่อาศัย	พ.ศ.	2559	เน้นเรื่องสุขภาพอนามัย	พ.ศ.	2560	

เน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง	และพ.ศ.	2561	 เน้นเรื่อง

การท�างานของผู้สูงอายุ	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้

สูงอายุไทย,	2561,	น.	1)

	 การเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุจะมีความแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละประเทศ	 ขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางสังคม	

เศรษฐกิจ	 และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์	(United	Nations	Population	

Fund	(UNFPA)	and	HelpAge	International,	2012,	

pp.	12-15)	ซึ่งแต่ละประเทศได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ

ชีวิตของประชากรกลุ ่มนี้	 และการเตรียมพร้อมรองรับ

ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในด้านการดูแลสุขภาพ	

เพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์ตาม

สภาวะทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป	(United	Nations	 

Population	 Fund	 (UNFPA)	 and	 HelpAge	 Inter 

national,	2012,	pp.	66-67)

	 สถานการณ์ประชากรสูงอายุไทยในปี	พ.ศ.	2562	

ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ	 66.5	 ล้านคน		

ในจ�านวนนี้มีผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่	 60	 ปีข้ึนไปประมาณ	

11.1	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	16.7	ของประชากรท้ังหมด	

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2562,	น.	1)	จะเห็นว่าประชากร

ไทยมผีูส้งูอายมุากขึน้อย่างรวดเรว็	และคาดว่าประเทศไทย

จะก้าวเข้าสูก่ารเป็น	“สงัคมสงูอายอุย่างสมบูรณ์”	ในปี	พ.ศ.	

2564	ข้างหน้านี้	(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2562,	น.	8)	โดย

ในปี	พ.ศ.	2562	ประชากรสูงอายุมากกว่าเด็ก	ในปี	พ.ศ.	

2564	ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์	คือ	มี

ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	20	และปี	พ.ศ.	2574	ประเทศไทย

จะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด	คือ	มีผู้สูงอายุมากกว่า

ร้อยละ	28	(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2562,	น.	8)	

	 จากแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุไทย	

สาเหตุหลักคือ	คนไทยมีลูกน้อยลง	สาเหตุรองคือ	คนไทย

มีอายุยืนยาวข้ึน	อายุขัยเฉลี่ยสูงข้ึน	โดยเมื่ออายุย่างเข้า	60	

ปีแล้ว	มีโอกาสมีชีวิตอยู่ได้อีก	20	ปี	 โดยคาดว่าเพศชาย

จะมีอายุขัยเฉลี่ย	72	ปี	เพศหญิง	79	ปี	(มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผู้สูงอายุไทย,	2561,	น.	34-36)	และอีก	20	ปี

ต่อไป	ประชากรไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าจ�านวนประชากร

เด็ก
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ตำรำง 2 

แสดงประมาณการประชากรไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

ประชำกร (ล้ำนคน) 2560 2580

อายุ	0-14	ปี 11.6	(17.5%) 8.7	(13.3%)

อายุ	15-59	ปี 43.2	(65.4%) 36.5	(56.0%)

อายุ	60	ปีข้ึนไป 11.3	(17.1%) 20.1	(30.8%)

รวมท้ังหมด 66.1 (100%) 65.3 (100%)

ที่มำ:	United	Nations,	2019:	5

	 จากการส�ารวจข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่า	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ใน

การประเมินตนเองด้านสุขภาพ	ผู้สูงอายุประเมินว่าสุขภาพ

ตนเองอยู่ในระดับที่ไม่ดีจนถึงไม่ดีมาก	 ๆ	 คิดเป็นร้อยละ	

15.0	จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ท�าการส�ารวจประมาณ	

11.3	ล้านคน	และมีผู้สูงอายุอีกร้อยละ	1.0	หรือประมาณ	

85,000	 คนที่ไม่มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล	 เมื่อ

พิจารณาจากผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ในปี	พ.ศ.	2560	ทั้งประเทศประมาณร้อยละ	38.0	พบว่า

ด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุนั้น	 เป็นผู้ที่มีความพิการ

ร้อยละ	5.1	อยู่ตัวคนเดียวร้อยละ	12.7	มีภาระต้องเลี้ยง

ดูคนในครอบครัวร้อยละ	 16.3	 ไม่มีบ้าน/ที่อยู่อาศัยร้อย

ละ	0.4	ไม่มีการศึกษาร้อยละ	16.2	มีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาร้อยละ	 76.8	 ด้านข้อมูลอาชีพ	 พบว่ามีผู ้

สูงอายุมีการประกอบอาชีพร้อยละ	 48.8	 ส่วนอีกร้อยละ	

51.2	 เป็นผู้ว่างงาน	โดยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	32.3	และรองลงมา

คือธุรกิจส่วนตัวร้อยละ	14.3	ส่วนด้านข้อมูลทางการเงิน	

พบว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ร้อยละ	21.1	มีรายได้ต�่า

กว่า	30,000	บาทต่อปีร้อยละ	84.2	และมีหนี้สินร้อยละ	

7.0	โดยหนี้สินเฉลี่ย	56,297	บาทต่อคน	(ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ,	2561,	น.	9-15)

	 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและ

การมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุอย่าง

รวดเร็ว	 ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ	

ทั้งปัญหาในด้านสุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของผู้สูง

อายุ	 จึงส่งผลให้ภาครัฐจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการทั้งใน

ด้านนโยบาย	 การขับเคลื่อนแผนงานผู้สูงอายุและความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ

ภำครัฐกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนผูส้งูอำยใุนประเทศไทย
	 การเข้าสู ่สังคมสูงอายุได้ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะยาว	 ท้ังในด้านงบประมาณ	 เศรษฐกิจ	

และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม	 ซึ่งการด�าเนิน

งานด้านผู ้สูงอายุในประเทศไทยได้มีการด�าเนินงานมา

อย่างยาวนาน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2525	 มีการแต่งต้ังคณะ

กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	 และได้น�าไปสู่การจัดท�าแผน

ผู้สูงอายุฉบับแรกขึ้น	 คือ	 แผนระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ

แห่งชาติ	พ.ศ.	2525-2544	ซ่ึงต่อเนื่องจนถึงแผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติ	ฉบับท่ี	2	(พ.ศ.	2545-2564)	ต่อมาเริ่มมีความ

ชัดเจนมากข้ึน	 โดยในบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2534	เป็นฉบับ

แรก	ในหมวด		5	มาตรา	81	ท่ีกล่าวถึงบทบาทของรัฐใน

การพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี

สุขภาพ	ก�าลังใจ	และความหวังในชีวิต	เพื่อสามารถด�ารง

ตนอยู่ได้ตามสมควร	และต่อจากนั้นได้มีบัญญัติเกี่ยวกับผู้

สูงอายุไว้ในรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	พ.ศ.	2550	ต่อเนื่อง

จนถึงฉบับปัจจุบัน	 นอกจากนี้ในปี	 พ.ศ.	 2542	 ได้มีการ

ประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทย	 ซึ่งเป็นพันธกรณีเกี่ยวกับ

การให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 ได้รับการคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิ	(นงเยาว์	โชคเลิศ,	2557,	น.	26-37)

	 ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	

พ.ศ.	 2546	 มาตรา	 3	 นับเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ

การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ	และได้มีการด�าเนินงานต่าง	ๆ	

ท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับผู้สูงอายุมา

อย่างต่อเนือ่งของ	6	กระทรวงหลกั	ประกอบด้วย	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวง

มหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลย	ีกระทรวงศกึษาธกิาร	และกระทรวงแรงงาน	

ผนึกก�าลังประกาศเป็นวาระแห่งชาติ	 เรื่อง	 สังคมสูงอายุ	

เมื่อ	28	กุมภาพันธ์	2562	เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การ

เป็นสังคมสูงอายุที่มีความพร้อม	 โดยมีแนวทางในการ

ขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุในช่วงปี	 พ.ศ.	 2562-2564	 (ผนึก

พลัง	6	กระทรวงประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ”สังคมสูง

อายุ”,	2562)	 โดยมุ่งให้ผู้สูงอายุเป็น	พฤฒพลัง	 (Active	

ageing)	 ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก	 ซึ่งหมาย

ถึงการสูงอายุอย่างมีพลัง	3	อย่าง	คือ	1)	การมีสุขภาพด	ี

(Health)	2)	มีความมั่นคง	หรือการมีหลักประกันในชีวิต	

(Security)	และ	3)	มีส่วนร่วม	(Participation)	(World	

Health	Organization,	2002,	น.	45-53)	

	 ทั้งน้ีจากการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย

เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ผ่านมา	พบว่าเป็นการท�างานแบบแยก

ส่วน	ขาดการบูรณาการ	มีความซ�้าซ้อน	กฎ	ระเบียบ	หรือ

ข้อบังคับบางประการไม่เอื้อต่อการด�าเนินงาน	 ขาดฐาน

ข้อมูลผู้สูงอายุ	และการด�าเนินงานสามารถบรรลุผลได้เป็น

บางส่วน	(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2562,	น.	9-10)	จึงน�าไป

สู่ความร่วมมือของหน่วยที่เกี่ยวข้องและประกาศเป็นวาระ

แห่งชาติในเวลาต่อมา

	 แนวทางในการขบัเคลือ่นให้ผูส้งูอายไุทยเป็น	พฤฒ

พลัง	ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ	พ.ศ.	2562-2564	ประกอบด้วย	

2	มาตรการหลัก	(กรมกิจการผู้สูงอายุ,	2562,	น.	31-41)	

คือ

	 1.	มาตรการที่	1	คือ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุ	และประชากรทุกวัย	ประกอบด้วย	6	Sustainable	

ได้แก่

	 1.1	 การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูง

อายุ	 เป็นการให้ความส�าคัญกับการสร้างระบบคุ้มครอง

และพิทักษ์สิทธิ์	ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกประเภท	โดยให้

สอดรับกับรูปแบบสังคมเมืองและชนบท	หน่วยงานหลักคือ	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 1.2	 การท�างานและการสร้างรายได้ส�าหรับผู ้

สูงอายุ	 เป็นการส่งเสริมการท�างานให้กับผู้สูงอายุ	 มีการ

ก�าหนดงาน	อาชีพ	และระยะเวลาที่เหมาะสม	หน่วยงาน

หลักคือ	กระทรวงแรงงาน

	 1.3	ระบบสขุภาพเพือ่รองรบัสงัคมสงูอาย	ุเป็นการ

เชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุ	ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ	ทุติย

ภูมิ	ตติยภูมิ	และศูนย์เชี่ยวชาญ	การดูแลระยะกลาง	ระยะ

ยาว	 และระยะสุดท้าย	 การดูแลเฉพาะกลุ่ม	 และการเตรี

ยมความพร้อมด้านสุขภาพ	หน่วยงานหลักคือ	 กระทรวง

สาธารณสุข

	 1.4	 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชน	 และบ้านให้

ปลอดภยักบัผูส้งูอายุ	เป็นการปรบัสภาพแวดล้อมให้เหมาะ

สมและเอือ้ต่อการด�าเนนิชวีติ	ตัง้แต่ภายในบ้าน	ชมุชน	และ

โครงสร้างพื้นฐาน	หน่วยงานหลักคือ	กระทรวงมหาดไทย

	 1.5	 ธนาคารเวลาส�าหรับการดูแลผู ้สูงอายุ

ประเทศไทย	เป็นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชมรม	

กลุ่ม	ในชุมชนขับเคลื่อนให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ

ธนาคารเวลา	มกีารจดัท�าระบบจดัการ	การเกบ็ข้อมลู	หน่วย

งานหลักคือ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย	์

	 1.6	การสร้างความรอบรูใ้ห้คนรุน่ใหม่เตรยีมความ

พร้อมในทุกมิติ	เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้

ในการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ	การออกก�าลังกาย	

ด้านเศรษฐกิจ	หน่วยงานหลักคือ	กระทรวงศึกษาธิการ

	 2.	มาตรการท่ี	2	คอื	การยกระดบัขีดความสามารถ

สู่การบริหารจัดการภาครัฐ	4.0	ประกอบด้วย	4	Change	

ได้แก่

	 2.1	ยกระดบัความร่วมมอื	เสรมิสร้างพลงัสงัคมสงู

อายุ	เป็นการบูรณาการการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ	ตั้งแต่

ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี	 สร้างกระบวนการ

เรียนรู้	หน่วยงานหลักคือ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

	 2.2	 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย	 ระเบียบปฏิบัติ	

ข้อบังคับ	ให้เอื้อต่อการท�างานด้านผู้สูงอายุ	เป็นการปรับ

กฎหมาย	 ระเบียบในการท�างานด้านผู้สูงอายุ	 หน่วยงาน

หลักคือ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์

	 2.3	ปฏริปูระบบข้อมลูเพือ่ขบัเคลือ่นงานด้านผูส้งู

อายุอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นการให้หน่วยงานที่ให้บริการ

ด้านผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน	หน่วยงานหลักคือ	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 2.4	 พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ในสังคมสูงอายุ	เป็นการส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมทาง

สังคมไปขับเคลื่อนขยายผลในพื้นท่ี	และส่งเสริมให้ทุกฝ่าย

ทัง้ภาครฐัและเอกชน	สร้างและผลตินวตักรรมด้านผูส้งูอาย	ุ

หน่วยงานหลักคือ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 จากแนวทางการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุดังกล่าว	

แสดงถึงการเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยสู ่สังคมสูง

อายุ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้	 ด�ารง

ชีวิตประจ�าวันได้	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 การสูงวัยอย่าง

มีพฤฒพลังเป็นกระบวนการที่ท�าให้คนในสังคมมีสุขภาพ

ดีที่สุด	 มีส่วนร่วมในสังคมมากที่สุด	 และมีความมั่นคงใน

ชีวิตที่สุด	ตลอดเวลาของการเจริญเติบโต	การสูงวัยอย่างมี

พฤฒพลังต้องมีการดูแลสุขภาพบนเส้นทางชีวิต	ตั้งแต่เกิด

จนเสียชีวิต	เพ่ือให้การสูงวัยอย่างมีพฤฒพลังเป็นไปด้วยดี

ที่สุดและเหมาะสมที่สุด	(World	Health	Organization,	

2002,	น.	45-53)

	 ส�าหรบักระทรวงสาธารณสขุซึง่รบัผดิชอบในเรือ่ง

สุขภาพของผู้สูงอายุ	 มีการขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบาย	 งบ

ประมาณ	 ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	

เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุที่เกิดขึ้นตามภาวะ

ปัญหาสุขภาพ	โดยมีแนวทางด�าเนินงานว่าด้วยการบูรณา

การองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพ	เพื่อให้มีการดูแล

สุขภาพของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพทกุมิตสิขุภาพ

ทุกด้าน	โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้

ประชาชนทุกกลุ่มวัย	ด้วยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบแบบเครือข่าย

ของสังคม	เร่งรัดปรับปรุงนโยบาย	ระเบียบ	กฎเกณฑ์	ให้

เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระดับสาธารณสุขมูลฐาน	 ให้เกิด

ผลดีต่อสุขภาวะของทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ	(กระทรวง

สาธารณสุข,	2556,	น.	1-4)

	 การด�าเนินต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐดังที่กล่าวมาข้าง

ต้น	เป็นแนวนโยบายและการด�าเนินงานอันมุ่งที่จะพัฒนา

คณุภาพชวีติของผูส้งูอาย	ุอย่างไรกต็ามภาครฐัยงัคงต้องการ

การสนบัสนนุและความร่วมมอืจากภาคเอกชนในการด�าเนนิ

งานด้านผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน

ภำคเอกชนกับกำรด�ำเนินงำนด ้ำนผู ้สูงอำยุใน
ประเทศไทย
	 นอกจากการด�าเนินงานที่เป็นการขับเคลื่อนหลัก

ของทางภาครัฐแล้ว	การด�าเนินงานในส่วนของภาคเอกชน

ที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดในลักษณะของภาคีเครือข่าย	รวมทั้ง

การด�าเนินงานโดยภาคเอกชนเอง	

	 การด�าเนินงานของภาคเอกชนจะสอดคล้องกับ

แนวทางในการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุไทยเป็นพฤฒพลังตาม

วาระแห่งชาติ	พ.ศ.	2562-2564	มาตรการที่ภาคเอกชนได้

มกีารด�าเนนิงานและได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัคอื	การ

จ้างงานหรือการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้กลับเข้ามาท�างาน

อีกของสถานประกอบการต่าง	ๆ 	ซึ่งเป็นการจ้างงานเพ่ือให้

ผู้สูงอายุได้ท�าหน้าที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม	โดย

นับเป็นการด�าเนินงานตามนโยบาย	 Corporate	 Social	

Responsibility:	CSR	ของสถานประกอบการนั้น	ๆ	และ

เป็นไปตามมาตรการท่ี	1	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดย

เป็นการส่งเสริมการท�างานให้กับผู้สูงอายุ	 “สูงวัยไม่หยุด

ท�างาน”	 เพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพในระดับที่ใกล้

เคียงกับช่วงก่อนเกษียณอายุ	และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุข

ภาพทางจิตใจและสังคม	เป็นการเปลี่ยนภาพของผู้สูงอายุ

จาก	 “ผู้สูงอายุเป็นภาระ”	 เป็น	 “ผู้สูงอายุมีคุณค่า”	 มี

รายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ยาวนานขึ้น	(สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม,	2560:	133)	การจ้างงานผู้สูงอายุนี้

ได้มีสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมี

งานท�าให้ผู้สูงอายุของกรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	

เช่น	บริษัท	บ๊ิกซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	

เอก-ชัย	ดีสทริบิวช่ัน	ซิสเทม	จ�ากัด	(เทสโก้โลตัส)	บริษัท	

แมคไทย	จ�ากัด	(แมคโดนัลด์	ประเทศไทย)	บริษัท	ซีอาร์

ซี	ไทวัสดุ	จ�ากัด	เป็นต้น	ซ่ึงสถานประกอบการท่ีมีการจ้าง

แรงงานผู้สูงอายุนี้	จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

ภาครัฐในเรื่องสิทธิพิเศษทางด้านภาษี

	 นอกจากมาตรการด้านการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว	

ภาคเอกชนยังมีส่วนสนับสนุนมาตรการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	เช่น	การการพัฒนา

ท่ีพักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	มีความปลอดภัย	มี

อุปกรณ์ใช้สอยท่ีเหมาะสม	และมีแพทย์และพยาบาลคอย

ดแูล	การพฒันาศกัยภาพบคุลากรผูด้แูลผูส้งูอายใุนลักษณะ

ของสถาบันการศึกษา	หรือสถานฝึกอบรม	เป็นการพัฒนา

บุคลากรให้มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

	 ถึงกระนัน้การด�าเนนิงานเกีย่วกบัผูส้งูอายขุองภาค

เอกชนส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยการสนับสนุนและส่งเสริม

จากภาครัฐเป็นหลัก	 เนื่องจากภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็น

สถานประกอบการหรอืภาคธรุกจิท่ียงัต้องค�านงึผลประกอบ

การ	หรือการลงทุนเป็นหลัก	ที่จะต้องมีความสอดคล้องกัน	

ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้การด�าเนิน

งานเก่ียวกับผู้สูงอายุของภาคเอกชนในประเทศไทยยังไม่

ก้าวหน้าเท่าที่ควร	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	
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เช่น	Home	care	หรือ	Nursing	home	เป็นธุรกิจที่มีแนว

โน้มเป็นที่นิยมและเติบโตมากขึ้น

	 จากมาตรการทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ด�าเนิน

การเก่ียวกับผู้สูงอายุนั้น	จะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่ส�าคัญคือ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อให้

ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะท�าให้ตนเองสามารถหลีก

เลีย่งจากปัญหาต่าง	ๆ 	หรอืชะลอให้เกดิขึน้ช้าลง	โดยปัญหา

ส�าคัญของผู ้สูงอายุที่จะต้องเผชิญเมื่อถึงวัยก็คือปัญหา

สุขภาพ	 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาอื่น	 ๆ	 ตาม

มาอีกมากมาย

ปัญหำสุขภำพของผู้สูงอำยุไทย
	 เมือ่สงูวยัข้ึน	การท�างานหรอืโครงสร้างของเนือ้เยือ่	

หรืออวัยวะต่าง	ๆ 	ของร่างกาย	ย่อมเสื่อมถอยและอ่อนแอ

ลง	 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ทั้งด้านร่างกาย	

จิตใจ	 และทางเศรษฐกิจ	 ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 โรค

และปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	 แบ่งออกได้เป็น	

2	กลุ่ม	(ลิลล่ี	ชัยสมพงษ์,	2560,	น.	1)	คือ	

 กลุ่มแรกเป็นกลุ ่มโรคทั่วไปที่เกิดกับคนทุกวัย

แม้ยังไม่เข้าสู ่วัยสูงอายุ	 ได้แก่กลุ ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 

(Non-communicable	 diseases:	 NCDs)	 ซึ่งองค์การ

อนามัยโลกให้ความส�าคัญในการป้องกันและควบคุมอย่าง

เร่งด่วน	4	กลุ่มโรคหลักประกอบด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

และหัวใจ	 โรคเบาหวาน	 โรคมะเร็ง	 และโรคปอดเรื้อรัง	

โดยในปี	พ.ศ.	2551	ประชากรของโลกที่เสียชีวิตทุกช่วง

อายุราว	57	ล้านคน	พบว่า	กว่า	36	ล้านคนที่เสียชีวิตนั้น

เกิดจากกลุ่มโรคเรื้อรัง	หรือคิดเป็นร้อยละ	63	และมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน	 โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก

พฤติกรรมร่วม	4	ปัจจัย	ได้แก่	การบริโภคยาสูบ	การดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม	และ

กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงด้านการ

เปลี่ยนแปลง	4	ปัจจัย	ได้แก่	ความดันโลหิตสูง	น�้าตาลใน

เลอืดสูง	ภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วน	และไขมนัในเลือดสงู	

(World	Health	Organization,	2014,	น.	1-2)	สถานการณ์

ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุของไทยด้วย	

จากรายงานสถิติสาธารณสุข	พ.ศ.	2550-2556	พบว่า	โรค

ไม่ตดิต่อเรือ้รงัทีเ่กดิกบัผูส้งูอายไุทยทีส่�าคัญ	ได้แก่	โรคความ

ดันโลหิตสูง	โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองใหญ่	

อัมพฤกษ์	อัมพาต		และโรคเบาหวาน	และมีแนวโน้มเพิ่ม

ข้ึนทุกโรค	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2557,	น.	130-150)

 กลุม่ทีส่องเป็นกลุม่อาการท่ีเกดิเฉพาะกบัผูส้งูอายุ	

และพบบ่อย	ๆ 	มักสัมพันธ์กับโรคเรื้อรัง	(ลิลลี่	ชัยสมพงษ์,	

2560:	1)	ได้แก่

	 1.	อาการสับสนและสูญเสียความทรงจ�า	ซ่ึงเป็น

อาการเริ่มต้นชองภาวะสมองเสื่อม	ท่ีเกิดจากโรคอัลไซเม

อร์	 จากการฝ่อของเนื้อสมอง	 แต่สมองเสื่อมอาจเกิดจาก

สาเหตุอื่น	 เช่น	 เส้นเลือดสมองตีบ	 โรคพาร์คินสัน	 โรค

ต่อมไทรอยด์	การขาดวิตามินบี	12	 เป็นต้น	ผู้สูงอายุที่มี

การสับสนและสูญเสียความทรงจ�า	จะเรียนรู้หรือจดจ�าส่ิง

ใหม่	ๆ 	ยาก	พูดซ�้า	ถามซ�้า	หลงลืมทิศทางในที่ที่คุ้นเคย	ไม่

อยากเข้าสังคม	พูดน้อย	อารมณ์หรือนิสัยเปลี่ยนแปลงไป	

เป็นต้น	โดยจากรายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย

โดยการตรวจร่างกาย	ครั้งท่ี	5	พ.ศ.	2557	 (สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสขุ,	2559,	น.	252-253)	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง

ผู้สูงอายุจ�านวน	7,356	คน	มีภาวะสมองเสื่อมคิดเป็นร้อย

ละ	8.1	ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	

	 2.	ภาวะกระดูกพรุน	คือการท่ีเนื้อกระดูกบางลง	

ท�าให้เปราะและหัก	ยุบง่าย	ส่วนใหญ่พบได้ในหญิงวัยหลัง

หมดประจ�าเดือน	และชายอายุมากกว่า	70	ปี	โดยจากการ

ประชุมของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติในวันกระดูก

พรุนโลกเมื่อปี	 2012	 ได้น�าเสนอสถานการณ์โรคกระดูก

พรุนทั่วโลกที่พบว่ามีผู้ป่วยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

ถึงร้อยละ	0.8	ของจ�านวนผู้ป่วยโรคท่ีไม่ติดต่อท้ังหมดทั่ว

โลก	และคาดการณ์ว่าทุก	ๆ 	3	วินาที	จะมีผู้ป่วยกระดูกหัก

จากโรคกระดูกพรุน	1	ราย	(สุพัฒน์	ทัพหงษา,	2557,	น.	

1)

	 3.	 ปัญหาการทรงตัวและการหกล้ม	 เป็นปัญหา

ส�าคัญเนื่องจากผู ้สูงอายุมีความเปราะบางของกระดูก	

เมื่อพลัดตกหกล้มก็อาจท�าให้กระดูกหักง่าย	 และมีภาวะ

แทรกซ้อนต่าง	ๆ 	ได้ง่าย	ซึง่จากการส�ารวจสขุภาพประชาชน

ไทย	ครั้งท่ี	5	พบว่า	ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหกล้มในช่วง	6	

เดือนก่อนการส�ารวจถึงร้อยละ	 16.9	 (สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข,	2559,	น.	260-263)	สาเหตุของการพลัดตก

หกล้มได้แก่	ข้อเข่าเสื่อม	กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง	โรค

สมองเสื่อม	การลุกข้ึนยืนจากท่านั่งท่ีรวดเร็ว	จากฤทธิ์ของ

ยาบางชนดิ	และสภาพแวดล้อมทีแ่สงสว่างไม่เพยีงพอ	พืน้ที่

ลาดเอียงและเปียกลื่น	เป็นต้น	
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	 4.	 การนอนไม่หลับ	 อาการนอนไม่หลับจะส่ง

ผลให้เกิดภาวะเสี่ยงได้	 เช่น	 ลื่นหกล้ม	 อารมณ์หงุดหงิด	

คุณภาพการนอนลดน้อยลง	อาจหลับยาก	ตื่นบ่อย	หลับ

ไม่ลึก	เมื่อตื่นมาแล้วไม่สดชื่น	ทั้งนี้เกิดจากสภาพร่างกาย

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย	 หรืออาจเกิดจากภาวะซึมเศร้า	

ความเครียด	 ความวิตกกังวล	 เป็นต้น	 ซึ่งจากการส�ารวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	ครั้งท่ี	5	พบ

ว่า	 มีกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุถึงร้อยละ	 13.7	 ที่ใช้ยาคลาย

เครียดหรือยานอนหลับเป็นประจ�า	 (สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข,	2559,	น.	120)

	 5.	ปัญหาการกลั้นอุจจาระและปัสสาวะ	เกิดจาก

สาเหตุหลายประการ	เช่น	กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนหรือ

อ่อนล้า	 ความบกพร่องของการควบคุมการกลั้นการขับ

ถ่ายที่เกิดจากยาบางชนิด	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	ท้อง

ผูก	ต่อมลูกหมากโตในเพศชาย	และโรคเบาหวาน	เป็นต้น	

ซึ่งผลการส�ารวจผู้สูงอายุในปี	 พ.ศ.	 2560	 จากจ�านวนผู้

สูงอายุ	11,312,447	คน	พบว่า	ผู้สูงอายุร้อยละ	17.7	มี

ปัญหาในการกลั้นปัสสาวะ	และร้อยละ	13.5	มีปัญหาใน

การกลั้นอุจจาระ	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2561,	น.	17)

	 6.	อาการมึนงง	เวียนศีรษะ	เป็นปัญหาท่ีพบบ่อย

ในผู้สูงอายุที่เป็นสาเหตุหน่ึงที่น�าไปสู่การหกล้มได้	 โดยผู้

สูงอายุร้อยละ	9.3	หกล้มโดยมีสาเหตุจากอาการวิงเวียน

ศีรษะ	(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,	2559,	น.	260-263)	

นอกจากน้ียังมีสาเหตุมาจากความดันโลหิตต�่าจากผลข้าง

เคียงของยาบางชนิด	 ภาวะน�้าในหูไม่เท่ากัน	 ภาวะหัวใจ

เต้นผิดจังหวะ	โลหิตจาง	ความวิตกกังวล	เป็นต้น

	 7.	ปัญหาภาวะทพุโภชนาการและความผดิปกตใิน

การรับประทานอาหาร	มีสาเหตุต่าง	ๆ 	ที่ท�าให้ผู้สูงอายุรับ

ประทานอาหารได้น้อยลง	เช่น	ปัญหาสุขภาพฟัน	การกลืน

ล�าบาก	เบื่ออาหาร	ภาวะซึมเศร้า	ท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ตามมา	คือ	ภาวะกระดูกพรุน	กล้ามเนื้อลีบ	แขนขาอ่อน

แรง	การติดเชื้อ	เป็นต้น	ทั้งนี้ข้อก�าหนดความต้องการสาร

อาหารที่ควรได้รับประจ�าวันของผู้สูงอายุชายและหญิงโดย

เฉลี่ย	ไม่ควรเกินวันละ	2,250	และ	1,850	กิโลแคลอรี	ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ท�า	(ชวิศา	แก้วอนันต์,	2561,	น.	113)

	 8.	ปัญหาการได้ยิน	ความสามารถในการรับเสียง

ลดลง	มักมีอาการหูอื้อ	หรือหูตึง	ระยะแรกจะรับเสียงท่ีมี

ความถี่สูงหรือเสียงแหลม	ๆ	 ได้น้อย	 เช่น	 เสียงดนตรีคีย์

สูง	 ๆ	 หรือในสถานที่ที่มีเสียงรบกวน	 อาจไม่เข้าใจ	 หรือ

คุณภาพของการสื่อสารกับผู้อื่นน้อยลง	 เป็นต้น	 ผลการ

ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 6	 พ.ศ.	

2560	พบว่า	 ผู้สูงอายุร้อยละ	15.4	 จากจ�านวนผู้สูงอาย	ุ

11,312,447	คน	มีปัญหาการได้ยิน	 (ส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ,	2561,	น.	16)

	 9.	 ปัญหาการมองเห็น	 นอกจากเกิดจากวัยที่สูง

ข้ึนแล้ว	 อาจเกิดจากโรคต่าง	 ๆ	 ได้	 เช่น	 โรคเบาหวาน	

ต้อหิน	ต้อกระจก	จอประสาทตาเสื่อม	ท�าให้การมองเห็น

ลดลง	 เป็นต้น	 โดยจากผลการส�ารวจประชากรสูงอายุใน

ประเทศไทย	 ครั้งที่	 6	 พ.ศ.	 2560	 จากจ�านวนผู้สูงอาย	ุ

11,312,447	 คน	 พบว่า	 ผู้สูงอายุร้อยละ	 48.6	 มีปัญหา

ด้านการมองเห็นตั้งแต่ระดับที่ต้องใส่แว่นตาจนถึงมองไม่

เห็นเลย	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2561,	น.	16)

	 นอกจากปัญหาสุขภาพด้านร่างกายแล้ว	 ปัญหา

ด้านสุขภาพจิต	 และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก็มี

ความส�าคัญ	และเป็นประเด็นท่ีจะละเลยไม่ได้

	 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจเป็นปัญหาที่มีผลต่อ

เนื่องเชื่อมโยงมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	 และ

สังคม	เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพ	ปัญหาการท�างานและการท�าหน้าท่ีต่าง	ๆ	มีการ

สูญเสียอ�านาจ	และการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่	ซึ่งอาจจะก่อ

ให้เกิดความเครียด	 ถ้าไม่สามารถปรับตัว	 ให้อยู่ในสังคม

ได้	เมื่อมีวัยสูงข้ึน	พฤติกรรมของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนแปลง

ไป	มีการหลงลืม	สับสนได้ง่าย	ในวัย	นี้จะต้องพบกับการ

สูญเสียในช่วงชีวิต	ส่งผลท�าให้ภาวะจิตใจได้รับการกระทบ	

กระเทือน	จิตใจหดหู่	ต้องอยู่แบบเหงา	ๆ 	ซ่ึงภาวะเช่นนี้	ผู้

สูงอายุจะท้อแท้	มักมีอารมณ์ฉุนเฉียว	โกรธง่าย	สิ้นหวัง	ซึ่ง

จะส่งผลให้ระบบต่าง	ๆ	ของร่างกายเสื่อมมากยิ่งขึ้น	จาก

การส�ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	ครัง้

ท่ี	5	พ.ศ.	2557	(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,	2559,	น.	

252-253)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุร้อยละ	6.0	มีภาวะ

ซึมเศร้า

	 ดังนั้น	การช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	

ให้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง	 โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน

การท�ากิจกรรมของครอบครัว	 จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด

ความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว	 จัดโอกาสให้ออกไป

พบปะสังสรรค์	และสร้างสัมพันธภาพกับคนในวัยเดียวกัน	

กิจกรรมต่าง	ๆ	จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบาน	และมี

ก�าลังใจในการด�ารงชีวิต
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	 จากปัญหาด้านสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและ

จิตใจของผู้สูงอายุ	 ที่นับได้ว่าเป็นปัญหาส�าคัญของผู้สูง

อายุ	และเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย

	 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม	 จาก

ผลการวิจัยปัญหาส�าคัญที่ผู้สูงอายุไทยประสบ	คือ	ปัญหา

ทางเศรษฐกิจ	(Ortiz	and	Cummins,	2011,	น.	45-46)	

โดยพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ	

แม้ครอบครัวจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล	ประกอบ

กับปัจจุบันสังคมไทยเป็นครอบครัวเด่ียว	 วัยแรงงานต้อง

ออกไปท�างาน	ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง	หรืออยู่กับคู่สมรส

มากขึ้น	อายุ	60-64	ปียังท�างานหารายได้ด้วยตนเอง	ดัง

นั้นเมื่อมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยจึงมีผลกระทบต่อร่างกาย	

จิตใจ	และสังคม	โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	ติด

เตียง	ต้องการได้รับการดูแลระยะยาวแบบเต็มเวลาตลอด	

24	ชั่วโมง	หน่วยงานภาครัฐจึงได้จัดให้มีระบบอาสาสมัคร

ผู้ดูแลผู้สูงอายุภายในชุมชน	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	มี

แผนจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ	เพิ่มเบี้ยยังชีพจาก	600	

บาท	เป็น	1,200-1,500	บาทต่อเดือน	จากภาษีสรรพสามิต

ที่ได้จากเหล้าและบุหรี่	 (รัฐบาลมีแนวคิดเพิ่มเบี้ยคนชรา,	

2557,	น.	1)

	 จะเห็นว่านโยบายและมาตรการในการดูแลผู้สูง

อายุที่มีรายได้น้อยให้มีสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือ

จากรัฐ	 เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการที่จ�าเป็น	 แม้จะต้องใช้งบ

ประมาณจ�านวนมากในการดูแลผู้สูงอายุ	 ทั้งในเรื่องเบี้ย

ยังชีพและสุขภาพ	 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของผู้

สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	(กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของ		มนุษย์,	2562:	9)	นอกจากนี้ยังจัดให้มี

การประกันชราภาพภายใต้ระบบประกันสังคม	 ส�าหรับผู้

ประกันตนที่เกษียณอายุ	มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่ง

ชาติส�าหรับการออมเพื่อวัยเกษียณ	โดยจ่ายเงินสะสมเข้า

กองทุนเป็นรายเดือนและรัฐจ่ายเงินสมทบ	ซึ่งเมื่ออายุครบ	

60	ปีจะได้รับเงินบ�านาญรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	

มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อความมั่นคงด้านราย

ได้ในวัยเกษียณ	ในส่วนของข้าราชการนั้น	มีการตั้งกองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 ซึ่งเป็นการออมเงินและรัฐ

จ่ายเงินสมทบ	และยังมีสิทธิประโยชน์อื่น	ๆ	อีกที่ภาครัฐ

ด�าเนินการ	 เช่น	 การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีส�าหรับผู้

สูงอายุ	 การให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุ	 การ

ประกันการชรา	 จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้ความช่วย

เหลือในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และคุ้มครองผู้สูงอายุ	 มี

การให้สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ	การ

ให้บริการด้านสุขภาพตามสิทธิประโยชน์จากหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ	 ตลอดจนจัดตั้งโครงการส่ง

เสริมขยายโอกาสด้านอาชีพและการท�างาน	 โครงการฝึก

อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการท�างาน	เป็นต้น	(มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,	2561,	น.	47-58)

ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ
	 ความต้องการด้านสุขภาพของผู ้สูงอายุ	 เมื่อ

พิจารณาตามประเด็นปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นประเด็น

หลักส�าคัญของผู้สูงอายุ	 เป็นประเด็นท่ีผู้สูงอายุตลอดจน

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ต้องการที่จะมิให้ปัญหาด้านสุขภาพ

เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	รวม

ท้ังการปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ	ของผู้สูงอายุ	ความต้องการ

ด้านสขุภาพของผูส้งูอายจุงึเป็นความต้องการทีจ่ะหลกีเลีย่ง

จากปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุดังที่กล่าวมาแล้วก่อน

หน้า	(ชาญชัย	ชัยรุ่งเรือง,	2558,	น.	15)

	 ซึง่จากปัญหาด้านสขุภาพด้านร่างกาย	ด้านสขุภาพ

จิต	 และปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จะเห็นได้ว่าการที่จะ

ท�าให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงจากปัญหาเหล่านี้ได้นั้น	 ประเด็น

ส�าคัญคือความต้องการในเรื่อง	“การเตรียมความพร้อม”	

เนื่องจากโรคภัยต่าง	ๆ 	ท่ีกล่าวมาข้างต้น	สามารถท่ีจะเกิด

ข้ึนได้กับผู้สูงอายุทุกคน	สุขภาพของผู้สูงอายุต้องมีการเต

รียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพในระยะยาวอย่างใส่ใจ	

ค่อยเป็นค่อยไป	แบบต่อเนื่องตั้งแต่วัยรุ่น	วัยกลางคน	และ

พัฒนาไปสู่วัยสูงอายุ	 เนื่องจากการมีสุขภาพท่ีดี	 แข็งแรง

นั้น	 ไม่สามารถท่ีจะท�าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น	 แต่จะ

ต้องสะสมไปเรื่อย	 ๆ	 ตลอดชีวิต	 จึงจะท�าให้ร่างกายเมื่อ

ถึงวัยสูงอายุไม่ต้องประสบกับปัญหาโรคภัยต่าง	ๆ 	ซึ่งจาก

การศึกษาที่ผ่านมาต่างพบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ

สวัสดิการในการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็น

หลัก	(ชาญชัย	ชัยรุ่งเรือง,	2558,	น.	20)

	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	 ความต้องการท่ีส�าคัญจึง

เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันในการเกิดปัญหา

สุขภาพ	ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ

และสังคม	 โดยการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุนั้น	

ควรเป็นการเตรียมความพร้อมไปพร้อม	ๆ 	กันในทุกปัญหา
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ด้วย	 และถ้าเป็นไปได้ควรเป็นการเตรียมความพร้อมล่วง

หน้าก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ	 ซึ่งการเตรียมความพร้อมที่

ส�าคัญได้แก่การปฏิบัติดังนี้

	 1.	ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส	โดยอาจหางานอดิเรก

ท�า	 เช่น	 การปลูกต้นไม้	 เลี้ยงสัตว์	 หรือการอ่านหนังสือ	

เป็นต้น	

	 2.	 ให้ความสนใจในลูกหลาน	 ปฏิบัติตนให้ลูก

หลานมีความศรัทธา	 เชื่อมั่น	 และเป็นที่พ่ึงเมื่อยามเดือด

ร้อนหรือทุกข์ใจได	้

	 3.	ให้ความสนใจต่อปัญหา	หรือเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	

ทีเ่กดิขึน้	โดยอ่านจากหนงัสอื	ฟังข่าวจากวทิยุ	จากโทรทศัน์	

จะได้มีความรู้ความเข้าใจ	 ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

อีกทั้งยังเป็นการบริหารความคิด	 และสมอง	 ไม่ให้เสื่อม

ถอยลง

	 4.	 ให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่พอจะ

ท�าได้	ตามความเหมาะสมและศักยภาพของร่างกาย	เช่น	

ช่วยดูแลเด็กเล็ก	ช่วยดูแลบ้านเมื่อลูกหลาน	ออกไปท�างาน

นอกบ้าน	

	 5.	 รักษาสุขภาพให้แข็งแรง	สมบูรณ์	 ออกก�าลัง

กายตามความเหมาะสมของร่างกาย	 	 ไม่ท�าตัวให้เป็นท่ี

กังวลของลูกหลาน	หรือผู้อยู่ร่วมกัน

	 6.	การเรียนรู้ที่จะยอมรับและใช้เทคโนโลยีที่เกิด

ขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสม	 เช่น	 การใช้สื่อสารสนเทศ	

ต่าง	ๆ	การใช้สื่อสังคมออนไลน์	ซึ่งสามารถสร้างสังคมให้

กับผู้สูงอายุได้

	 7.	การสร้างการยอมรับในความเป็นจริงตามการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น	โดยอาจใช้การฝึกในเรื่องของสมาธิ	

การศกึษาธรรมะ	หรอืการใช้หลกัตามศาสนาทีต่นนบัถอือยู่

	 8.	ผู้สูงอายุจะต้องไม่ปิดตัวเอง	หรือหลีกหนีจาก

สังคม	 เพราะการมีสังคมจะช่วยในด้านจิตใจของผู้สูงอาย	ุ

สร้างความสัมพันธ์	สร้างการแลกเปลี่ยนต่าง	ๆ	

	 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อม

ต่อความต้องการด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพใจของผู้สูง

อายุข้างต้น	จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับ

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ซึ่งสามารถ

ผนวกไปการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 หรืออาจมีการปฏิบัติ

ของผู้สูงอายุอยู่แล้ว	อันได้แก่	การปฏิบัติกิจกรรมทางด้าน

สังคม	การใช้สติปัญญา	อารมณ์	และความรู้สึก	สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ	สถานภาพทางด้านสุขภาพ	ความเป็นอยู่ที่ดี	

ความพึงพอใจในชีวิต	และโรคภัยต่าง	ๆ	 (สันติ	วัดผ้าพับ	

และ	ประณต	นันทิยะกุล,	2559,	น.	239)

	 นอกจากนัน้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้จากหน่วยทีเ่ลก็

ท่ีสุด	คือ	ครอบครัว	ตลอดจนในระดับภาครัฐท่ีจะต้องให้

ความส�าคัญ	และใส่ใจต่อผู้สูงอายุอย่างจริงจังในการด�าเนิน

การดแูล	ช่วยเหลอื	ตลอดจนส่งเสรมิและสนบัสนนุไปพร้อม	

ๆ	 กันด้วย	 ซ่ึงเมื่อมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน	 ส่งผลให้

ประชากรวัยท�างาน	 และจะต้องกลายเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

มีจ�านวนลดลง	ซ่ึงสวนทางกับการเพิ่มจ�านวนของผู้สูงอาย	ุ

(พิเชษฐ	ไพบูลย์ศิริ,	2555,	น.	192)	ส่งผลให้กระบวนการ

ดูแลสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง	เนื่องจากผู้สูงอายุต้องได้

รับการดูแลที่เหมาะสมกับวัย	ผู้ดูแลต้องมีความเข้าใจท่ีลึก

ซ้ึงเก่ียวกับประชากรกลุ่มนี้	การด�าเนินงานในเชิงนโยบาย

ของภาครัฐท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	ตลอดจนด้าน

การสาธารณสุข	 ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของการเป็นสังคมสูงอายุ	 โดยเฉพาะปัญหา

ในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจะต้องมีการวางแผน	ก�าหนด

แนวนโยบาย	ตลอดจนงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการดูแล

ประชากรผู้สูงอายุ

แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมของระบบสุขภำพ
รองรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ
	 การเตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพ	 เพื่อ

การรองรับการดูแลผู้สูงอายุ	 ควรมีการด�าเนินงานดังต่อ

ไปนี้	(จินตนา	อาจสันเท๊ียะ	และ	รัชณีย์	ป้อมทอง,	2561,	

น.	41-42)

	 1.	การเข้าถึงระบบบริการ	(Accessibility)	ผู้สูง

อายุสามารถเข้าถึงระบบริการได้ง่าย	สะดวก	และอยู่ใกล้

ชุมชนในระดับปฐมภูมิ

	 2 . 	 สนับสนุนให ้มี การดูแลอย ่ า งต ่อ เนื่ อ ง	 

(Continuity	 of	 care)	 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อ

เนื่องจากทีมสุขภาพท่ีครอบคลุมท้ังด้านการรักษาพยาบาล	

การส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	และฟื้นฟูสภาพ

	 3.	 การให้บริการแบบผสมผสาน	 (Integrated	

care)	 ท่ีครอบคลุมการรักษาพยาบาล	 การส่งเสริมสุข

ภาพ	การป้องกันโรค	การฟื้นฟูสภาพ	ท้ังผู้สูงอายุ	ผู้ดูแล	

ครอบครัว	 และชุมชน	 ในลักษณะบริการสุขภาพที่บ้าน	

(House	health	care)	

	 4.	การดแูลแบบองค์รวม	(Holistic	care)	เป็นการ
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ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ	และโรคเรื้อรังที่พบบ่อย	ทั้ง

ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และจิตวิญญาณ	ด้วยการส่ง

เสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การรักษาพยาบาล	และการ

ฟื้นฟูสภาพ

	 5.	การประสานการดแูล	(Coordination	of	care)		

มีการประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ	 เพื่อ

ให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

และมีประสิทธิภาพ

	 6 . 	 การ เส ริมพลั งชุ มชน 	 (Commun i t y	 

empowerment)	ส่งเสรมิสนับสนุนศักยภาพของครอบครวั	

ชุมชน	และผู้สูงอายุ	ชุมชน	และผู้สูงอายุ	ให้สามารถจัดการ

กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในชุมชนได้	 เข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ	 ได้รับบริการสุขภาพท้ังด้าน

ร่างกาย	จิตใจ	รวมทั้งบริการที่จ�าเป็นที่ผู้สูงอายุควรได้รับ	

ท้ังน้ีรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การรักษา

พยาบาล	และการฟื้นฟูสภาพ	ตลอดระยะเวลาในการดูแล

	 นอกจากการเตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพ

แล้ว	การเตรียมการของผู้สูงอายุเองเกี่ยวกับการสร้างหลัก

ประกันก็เป็นสิ่งจ�าเป็น	การมีหลักประกันต่าง	ๆ 	ส�าหรับผู้

สูงอายุจะช่วยให้การด�าเนินชีวิตเกิดความมั่นใจเพิ่มมาก

ขึ้น	 เช่น	 การท�าประกันชีวิต	 ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับ

มุมมองการประกันชีวิตของผู้สูงอายุได้พบว่า	 ผู้สูงอายุให้

ความส�าคัญในฐานะที่เป็นหลักประกันในระดับมากท่ีสุด	

(อภิญญา	ช่างยิ้ม	และ	พิมพา	หิรัญกิตติ,	2559,	น.	311)

	 การเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

นับเป็นการด�าเนินงานเชิงรุกที่มีต่อสถานการณ์การก้าว

เข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย	 เป็นการเตรียมความ

พร้อมล่วงหน้า	 ซึ่งนอกจากการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 และ

แนวนโยบายที่เก่ียวข้องแล้ว	 ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องเป็นสิ่งส�าคัญ	ที่จะท�าให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

การสร้างคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบัผูส้งูอายไุด้	แต่อย่างไรกต็าม

จะเห็นได้ว่าในการขับเคลื่อนประเด็นต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้สูงอายุน้ัน	ภาครัฐจะมีบทบาทในการเป็นผู้น�า	และสร้าง

กลไกในการขับเคลื่อน	และความร่วมมือจากภาคเอกชนจะ

เป็นการสนับสนุนเพื่อไปสู่เป้าหมาย	ทั้งในด้านการเตรียม

ความพร้อมและการปฏิบัติ

บทสรุป
	 จากสถานการณ์ผู้สูงอายุท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันของ

ประเทศไทย	ซ่ึงจ�านวนผู้สูงอายุได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วใน

แต่ละปี	ส่งให้ประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่	“สังคมสูงอายุ

อย่างสมบูรณ์”	ส่งผลให้เกิดปัญหาการด�ารงชีวิตของผู้สูง

อายุ	ทั้งปัญหาในด้านสุขภาพ	เศรษฐกิจ	และสังคมของผู้สูง

อาย	ุหากขาดการเตรยีมความพร้อมท่ีด	ีภาครฐัจงึด�าเนนิการ

ผลกัดนันโยบายเกีย่วกบัผูส้งูอายมุาอย่างต่อเนือ่ง	จนถงึการ

ผลักดันสู่วาระแห่งชาติในการสร้างการสูงวัยอย่างมีพฤฒ

พลัง	สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน	โดยในภาคเอกชนเป็นการสนับสนุนใน

ด้านการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นหลัก	แต่เนื่องจากปัญหาหลัก

ของผู้สูงอายุคือปัญหาด้านสุขภาพ	 ดังนั้นเพื่อตอบสนอง

ความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ	 การเตรียมความ

พร้อมต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย	 จิตใจ	

ตลอดจนปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้สูงอายุเพ่ือ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน	 จึงเป็นการด�าเนิน

งานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมใน

เชิงรุกต่อปัญหาต่าง	ๆ	ซ่ึงปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุจะมี

ท้ังกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เช่น	โรคหลอดเลือดหัวใจ	เบา

หวาน	 มะเร็ง	 เป็นต้น	 และกลุ่มอาการท่ีเกิดเฉพาะกับผู้

สูงอายุ	 เช่น	 ภาวะสมองเสื่อม	 กระดูกพรุน	 นอนไม่หลับ	

เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผู้สูงอายุควรท่ีจะต้องปฏิบัติตัวให้

มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส	ใส่ใจในลูกหลาน	สนใจต่อปัญหาต่าง	

ๆ	ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าท่ีสามารถท�าได้	รักษาสุขภาพให้แข็ง

แรง	ยอมรับเทคโนโลยี	ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น	และ

ไม่ปิดก้ันตนเอง	 ซ่ึงในท่ีสุดแล้วการเตรียมความพร้อมที่ดี

ในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ	จะท�าให้ประเทศสามารถพัฒนา	

สร้างความเจริญได้อย่างต่อเนื่อง	 และสามารถรองรับต่อ

ภาวะวิกฤตต่าง	ๆ	ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ

	 บทความเรื่องปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู ้สูงอายุในประเทศไทย	 เป็นการ

ศึกษาเชิงเอกสาร	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด	 งานวิจัย	 และบทความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความส�าเร็จของการ

จัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูงอายุในประเทศไทย	 การทบทวนวรรณกรรมนี้	 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะน�าเสนอแนวคิด

ของนักวิชาการและสนับสนุนข้อค้นพบของงานวิจัยว่า	 ปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูง

อายุในประเทศไทย	 ได้แก่	 มองการณ์ไกล	 ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจ	จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

ธุรกิจทั้งหมด	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร	 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูง	 ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 ลดความเสี่ยงโดยการมี

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	การแบ่งปันองค์ความรู้ท่ีมีกับคู่แข่งขัน	มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีชีวิตท่ีเรียบง่าย	ยึดทางสายกลาง	

มีความเมตตาและเอื้ออาทรต่อกัน	ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร	สามารถพึ่งตนเอง	เป็นสังคมคุณภาพ	เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม	และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ค�ำส�ำคัญ:	ปัจจัยความส�าเร็จ,	การจัดการ,	ธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูงอายุ,	เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

 This	article	of	key	success	factors	of	agricultural	sector	management	for	elderly	people	 in	

Thailand	is	a	documentary	study	by	collecting	data	from	concept	paper	research	works	and	article	

related	to	key	success	factors	of	agricultural	sector	management	for	elderly	people	in	Thailand.	This	

literature	review	aims	to	present	the	concept	of	academicians	and	support	the	findings	of	the	relevant	

research	on	key	success	 factors	of	agricultural	sector	management	for	elderly	people	 in	Thailand	

as	follow:	foresight,	give	honest	value	to	employees,	sincere	and	good	hope	to	all	business	stake 

holders,	give	importance	to	the	development	of	innovation	throughout	the	organization,	use	resources	

ปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรธุรกิจภำคกำรเกษตรของผู้สูงอำยุในประเทศไทย 

ภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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efficiently	and	effectively,	use	and/or	develop	technology	that	is	efficient	but	not	expensive,	expand	

business	 gradually,	 reduce	 the	 risk	 by	 having	 a	 variety	 of	 products,	 sharing	 knowledge	with	 com 

petitors,	 have	 a	 corporate	 culture	 that	 has	 a	 simple	 life,	 securing	 the	middle	 way,	 operate	 the	 

livelihood	with	diligence,	self-reliant,	have	the	kindness	and	generosity	to	each	others,	is	a	quality	

society	and	environmentally	friendly	and	transfer	of	the	local	wisdom.

Keywords:	 Key	 Success	 Factors,	 Management,	 Agricultural	 Sector	 for	 Elderly	 People,	 Sufficient	 

	 						Economy	Concept

บทน�ำ
	 ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรปี

เพาะปลูก	2558/59	พบว่ามีจ�านวนครัวเรือนเกษตร	5.9	

ล้านครัวเรือน	มีสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ	4.04	คน	ขนาด

แรงงาน	2.88	คนต่อครัวเรือน	อายุเฉลี่ยของแรงงานภาค

เกษตรค่อนข้างสูงคือ	 56	 ปี	 และมีผู้สูงอายุสูงที่อายุ	 65	

ปีขึ้นไป	 (แบ่งตาม	United	Nation)	 ถึง	 ร้อยละ	 12.48	

ของประชากรภาคเกษตรทั้งหมด	 (ส�านักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร,	2560)

	 ขณะที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า	 ในปี	

2560	ประเทศไทยมีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปราว	11.31	

ล้านคน	เป็นหญิง	6.23	ล้านคน	ชาย	5.08	ล้านคน	สัดส่วน

ผู้สูงอายุตามวัย	 เป็นผู้สูงอายุวัยต้น	 (60-69	 ปี)	 ร้อยละ	

57.4	วัยกลาง	(70-79	ปี)	ร้อยละ	29	และวัยปลาย	(80	

ปีขึ้นไป)	ร้อยละ	13.6	ภาคเหนือ	“ครองแชมป์”	พื้นท่ีท่ี

มีสัดส่วนประชากรสูงวัยมากที่สุด	ร้อยละ	21.1	รองลงมา	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	19.2	ส่วนภาคใต้	มีผู้สูง

อายุน้อยที่สุด	ร้อยละ	14.4	โดยผู้สูงอายุไทย	1	ใน	3	หรือ

ร้อยละ	35.1	ท�างานประจ�า	อาชีพที่ผู้สูงอายุไทยท�ากันมาก	

2	อันดับแรกคือ	เกษตรกร	ร้อยละ	58.7	และค้าขายและ

บริการ	ร้อยละ	17.9	ตามล�าดับ	(ฐานเศรษฐกิจ,	2561)

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	

12	 (พ.ศ.2560-2564)	 (ส�านักนายกรัฐมนตรี,	 2559,	 น.	

4)	ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน

ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์	 สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ	

สร้างโอกาส	และท�าให้ทุกคนได้ด�าเนินชีวิตที่ดี	มีความสุข	

และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	 ขณะเดียวกัน	 เศรษฐกิจ

ของประเทศ	เติบโตอย่างต่อเนื่อง	มีคุณภาพ	เสถียรภาพ	

กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง	และเป็นธรรม	เติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	

ชุมชน	วิถีชีวิต	ค่านิยม	ประเพณี	ตลอดจนวัฒนธรรมที่ดี

งาม

	 นอกจากนี้	 แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.

2561-2580)	 ให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ	 6	 ด้าน	

แต่ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร	 ให้ความส�าคัญกับทาง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี	2,	3	และ	5	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขนั	ยทุธศาสตร์การพฒันา

และเสริมสร้างศักยภาพคน	และยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(คณะ

กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ,	2561,	น.	8)	หลายคนมองว่า

ปรัชญาเรื่อง	“ความพอเพียง”	และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	

พบว่า	 เป็นเรื่องสวนทางและไม่สามารถไปกันได้ในโลก

ธุรกิจท่ีมีการแข่งขันรุนแรงในทุกวันนี้

	 การจัดการธุรกิจภาคการเกษตร	จะน้อมน�าพระ

ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหา

ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร		เรือ่ง	ปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	ถ้าได้วเิคราะห์ดอูย่างละเอยีดแล้ว	ความ

พอเพียงนั้นสามารถน�ามาใช้ในการบริหารด�าเนินงานได้ใน

ทุกส่วนขององค์กร	แม้แต่ในเรื่องการ	“บริหารคน”	เพราะ

ขนาดองค์กรระดับชาติ	อย่างเครือซิเมนต์ไทย	ยังยอมรับว่า	

สามารถน�าหลักปรัชญาดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาองค์กร	

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรของตนเองได้และค่อน

ข้างประสบความส�าเร็จ	นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการ

พฒันาบคุลากรแบบพอเพยีงนัน้เป็นไปได้จรงิ	การทีจ่ะปรบั

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะกับ

สถานการณ์	และส�าคัญท่ี	“กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ

คนท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย”	โดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจส�าคัญ
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	 เมื่อน�ากลับมาวิเคราะห์ใช้กับองค์กร	ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาบคุลากร	ล้วนต่างให้ความ

ส�าคัญต่อความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน	ทั้ง	2	แนวทาง	ต่าง

เห็นพ้องต้องกันว่า	ความส�าคัญเรื่องความมั่นคงของมนุษย์

เป็นสิ่งส�าคัญ	และยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเต็มท่ี

ตามศักยภาพของตน	โดยการด�าเนินงานตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลส�าเร็จ	 จะต้องอาศัยหลัก

การส�าคัญ	3	ประการ	ในการประเมินความเป็นไปได้ต่างๆ	

และการตัดสินใจ	ดังนี้คือ

	 1.	พอประมาณ	คือ	ความพอดี	ไม่มากเกินไปหรือ

น้อยเกินไป	หมายถึงการรู้จักให้โอกาสแก่บุคคลในองค์กร	

ในสิ่งที่สมควรได้	หรือตามความสามารถของพนักงานอย่าง

แท้จรงิ	และรูจ้กัให้บคุลากรมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันา

ตนเองด้วยตนเองด้วย	เพื่อให้บุคลากรสามารถพึ่งตนเองได้

ด้วยเช่นกัน

	 2.	มีเหตุผล	การค�านึงถึงเหตุปัจจัยที่เกิดข้ึนอย่าง

รอบคอบ	การใช้เหตุผลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์	และ

การตัดสินใจต่างๆ	อย่างรอบคอบ	มากกว่าใช้อารมณ์ส่วน

ตัว	และความเป็นธรรม

	 3.	มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	เป็นการเตรียมพร้อมรับ

กับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	อย่างเหมาะ

สม	 ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอะไร

ขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือร้าย	แต่ก็ยังคงสามารถรักษา

มาตรฐานความเป็นกลางในการบริหารมนุษย์ไว้ได้

	 4.	อกีอย่างหนึง่ทีส่ามารถน�าหลกัปรชัญาพอเพยีง	

มาปรับใช้กับการบริหารบุคลากรได้	 คือการให้คุณค่ากับ

บุคลากร	และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

และอย่างเท่าเทียมกัน	ซึ่งทั้ง	2	แนวคิด	มีเป้าหมายส�าคัญ

อยูท่ี	่การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	บนฐานความเชือ่ทีว่่า	การ

พัฒนาหมายถึง	กระบวนการที่ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสใน

การที่จะปรับปรุงตนเอง	และพัฒนาศักยภาพให้สามารถมี

ชีวิตที่ดี	มีคุณภาพ	ที่สร้างสรรค์	มีเสรีภาพและมีศักดิ์ศรี	ท่ี

ส�าคัญ	ความพอเพียง	นั้นคือความพอดี	ซึ่งมีความเช่ือว่า	

การพัฒนาต้องมีความยั่งยืน	อย่างเสมอภาค	เคารพและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความระมัดระวัง		ไม่มากหรือน้อย

จนเกินไปในทุกเรื่อง	ยิ่งไปกว่านั้น	ให้มุ่งหวังประโยชน์ใน

ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น	(BDJobs,	2016).	

	 เน่ืองจากไม่มีการก�าหนด	ปัจจัยความส�าเร็จของ

การจดัการธุรกจิภาคการเกษตรของผูส้งูอายใุนประเทศไทย

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง	การศึกษานี้	จึง

เหน็ปัญหาและความส�าคญัในการศกึษา	เนือ่งจากประชากร

ผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ประชากรมีแนวโน้ม

อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวข้ึน	 และจ�านวนประชากรวัยแรงงาน

ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ผู้สูงอายุในภาคการเกษตร	 จึงมีแนว

โน้ม	มีบทบาทท่ีมากข้ึน	โดยมีความรู้	ประสบการณ์	และ	

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ในการท�าธุรกิจทางภาคการเกษตร	เพื่อ

สร้างรายได้ดี	การมีงานท�า	และการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

ปัจจยัควำมส�ำเร็จของกำรจดักำรธรุกิจภำคกำรเกษตร
ของผู้สูงอำยุในประเทศไทยภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
	 1.	แนวคดิเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	จาก

การทบทวนวรรณกรรม	ประกอบด้วย

	 มีผู ้รวบรวมแนวคิดเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	ไว้หลายท่าน	ได้แก่	สมพร	เทพสิทธา	(2550,	น.	 

14-15)	 ที่กล่าวว่า	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้

พระราชทานพระราชด�ารัสเกี่ยวกับการพออยู่พอกิน	 ซึ่ง

เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใน	พ.ศ.2517	 ซ่ึงไม่ได้รับ

ความสนใจจากราชการและประชาชนมากนัก	เพราะช่วง

ดังกล่าวเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยก�าลังเติบโตมาก	แต่มาใน	

พ.ศ.	2540	ไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจและการเงิน

อย่างรุนแรง	จากพระราชด�ารัสเมื่อวันท่ี	4	ธันวาคม	พ.ศ.	

2540	ที่ให้ประชาชนอยู่อย่างพอกิน	มีความโลภน้อย	ท�าให้

ประชาชน	 ราชการและธุรกิจเอกชน	 เกิดความสนใจใน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังอย่างกว้างขวาง	

หลายหน่วยงานน้อมน�าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคม	และมีการปฏิบัติมากข้ึน

	 เกษม	 วัฒนชัย	 (2550,	 น.	 164-165)	 กล่าวว่า	

การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้	 จะมีเงื่อนไข	

3	 ข้อได้แก่	 1)	 เงื่อนไขตามหลักวิชา	 ได้แก่หลักวิชา

ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 มาปรับใช้	 ทั้งในการ

วางแผนและการปฏิบัติ	 โดยเป็นพื้นฐานของความรู้และ

เศรษฐกิจการเรียนรู้	(knowledge	base	economy	and	 

learning	 society)	 2)	 เงื่อนไขเรื่องคุณธรรม	 บุคคล	

ครอบครัว	ชุมชน	และองค์กร	ท่ีน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปใช้	จะต้องมีการน�าเรื่องระบบคุณธรรม	ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต	มาประพฤติปฏิบัติก่อน	3)	เงื่อนไขเรื่องการ

ด�าเนินชีวิต	มีความรู้ที่เหมาะสมในการด�าเนินชีวิต	มีความ

เข้มแข็ง	 อดทน	 มีความเพียร	 สติปัญญา	 ความรอบคอบ	

เป็นเศรษฐกิจแห่งความสุข	แห่งคุณธรรมและความยั่งยืน	

	 นอกจากนี้	สมพร	เทพสิทธา	(2550,	น.	15-26)	

ได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้แก่	 1)	 เป็น

ปรัชญาแนวการด�ารงอยู ่และการปฏิบัติของประชาชน

ทุกระดับ	ทั้งระดับครอบครัว	ชุมชน	และรัฐบาล	2)	เป็น

ปรัชญาในการพัฒนาและการบริหารประเทศในแนวทาง

สายกลาง	3)	ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุค

โลกาภิวัตน์	ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก

ภายนอก	4)	ความพอเพียง	พอประมาณ	ความมีเหตุมีผล	

และระบบภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ

ภายใน	5)	ความรอบรู้	ความรอบคอบ	ในการน�าวิชาการ

ต่างๆ	 มาปรับใช้	 และ	 6)	 การมีคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์

สุจริต	มีความรอบรู้	ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	มีความ

เพียร	สติปัญญาและความรอบคอบ	

	 2.	แนวคิดปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการธุรกิจ

ภาคการเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากการ

ทบทวนวรรณกรรม	ประกอบด้วย

	 สมพร	เทพสิทธา	(2550,	น.	25-26)	ได้กล่าวถึง

ปรัชญาเศรษฐกิจ	กล่าวโดยสรุป	วิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอ

เพียง	มีข้อปฏิบัติที่ส�าคัญ	ได้แก	่

	 1.	มีชีวิตที่เรียบง่าย	ประหยัด	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	ฟุ่มเฟือย

	 2.	ยึดทางสายกลาง	รู้จักพอ	คือพอดี	พอประมาณ	

และพอใจ

	 3.	 มีความเมตตา	 เอื้ออาทรต่อกัน	 ร่วมมือช่วย

เหลือกัน	 ไม่เบียดเบียน	 เอารัดเอาเปรียบ	หรือมุ่งร้ายต่อ

กัน

	 4.	 ประกอบสัมมาชีพ	 ด้วยความขยันหมั่นเพียร	

ซ่ือสัตย์สุจริต	และใฝ่หาความรู	้

	 5.	 สามารถพึ่งตนเอง	 ให้พ้นจากความยากจน	

สามารถอยู่อย่างพออยู่พอกิน	ไม่เดือดร้อน	ไม่ตกเป็นทาส

อบายมุข	วัตถุนิยม	การบริโภคนิยม

	 สุขสรรค์	กันตะบุตร,	วิชิตา	รักธรรม,	ณัฐสิทธ์	เกิด

ศร,ี	กฤตนิ	ีณฏัฐวฒุสิทิธิ,์	พรเกษม	กนัตามระ	และ	ธนัยามยั	

เจียรกุล	(2553)	งานวิจัยเรื่อง	การพัฒนาแนวทางปฏิบัติใน

การด�าเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง		ได้ให้หลักส�าคัญของผู้บริหารท่ีมุ่งจะบริหารธุรกิจ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นความยั่งยืนของธุรกิจ

และพฒันาแนวทางการปฏบัิต	ิให้สอดคล้องกบัหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	10	ประการ	ได้	แก	่

	 1.	มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสิน

ใจในเชิงนโยบาย	ไม่ได้มุ่งหวังก�าไรในระยะสั้น	แต่ให้ค�านึง

ถึงผลกระทบในระยะยาว	

	 2.	 ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนา

พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร	

หลีกเลี่ยงการให้พนักงานออก	 ในยามเศรษฐกิจซบเซา	

เพราะพนักงานคือสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่า	และท่ีพัฒนาได้	ของ

องค์กร	

	 3.	 มีความจริงใจและความหวังดีต่อผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียของธุรกิจทุกส่วน	 รวมถึงประชากรและสังคมใน

อนาคต	

	 4.	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมท่ัวทั้ง

องค์กร	 ท้ังในส่วนของผลิตภัณฑ์	 กระบวนการให้บริการ

หรือกระบวนการผลิต	

	 5 . 	 ใช ้ทรัพยากรอย ่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	

	 6.	ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ	

แต่ราคาไม่สงู	โดยเฉพาะเทคโนโลยแีบบพืน้บ้าน	แบบไทยๆ		

	 7.	ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป	เมื่อพร้อมใน

ทุกด้านก่อนเท่านั้น	

	 8.	 ลดความเสี่ยงโดยการการผลิต	 ผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย	 ตลาดที่หลากหลาย	 และการลงทุนที่หลาก

หลาย	โดยอยู่บนพื้นฐานของ	ความรู้จริงในธุรกิจ	

	 9.	 การแบ่งปันองค์ความรู้ท่ีมีกับคู่แข่งขัน	 เพื่อ

พัฒนาตลาด	เพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับผู้บริโภคและสังคม

โดยรวม

	 10.	มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแรง	โดยมีจริยธรรม	

ความอดทน	ความขยันหมั่นเพียร	และนวัตกรรม

	 3.	งานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง	จากการทบทวนวรรณกรรม	

ประกอบด้วย

	 รัชต์วรรณ	 ประเสริฐศรี	 (2552)	 ได้ศึกษาเรื่อง	

การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน:	

กรณีศึกษา	ชุมชนบางศรีเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	182	คน	โดยใช้แบบสอบถาม	การ

ศึกษาพบว่า	ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปสู่การปฏิบัติของประชาชนในชุมชนบางศรีเมือง	

อ�าเภอเมือง	 จ.นนทบุรี	 ต่อการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	 ได้แก่	 ระดับความรู้ความเข้าใจ

ต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน	

ส่วนที่ไม่มีผลต่อการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

การปฏิบัติในชุมชน	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ระยะ

เวลาในการพักอาศัยอยู่ในพื้นที	่	

	 นงคราญ	ไชยเมือง,	จิระ	ค�าบุญเรือง,	วศิน	รวม

สุข	และ	เบญจวรรณ	พิริภัณฑ์	(2553)	ได้ศึกษาเรื่อง	การ

พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:	กรณี

ศึกษาชุมชนบ้านสันกลาง	 ต�าบลจาป่าหวาย	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดพะเยา	 การวิจัยเป็นแบบมีส่วนร่วม	 มีการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง	โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	3	กลุ่ม	คือ	

สมาชิกจ�านวน	210	ครัวเรือน	ผู้น�ากลุ่มต่างๆ	ของชุมชน	

และหน่วยงานภาคหีรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัชมุชนบ้านสนั

กลาง	ผลการวิจัยพบว่า	การพัฒนาชุมชน	ต้องเริ่มต้นจาก

การเรียนรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ให้เกิดการกระท�าจากข้างในของสมาชิก	 ท�าการประเมิน

ความเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการจัดการที่ยั่งยืน	ซึ่งจากผลการประเมินพบ

ว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจในระดับดี	แต่

มีผลการประเมินการน�าไปปฏิบัติบางครั้งเท่านั้น	การร่วม

กันค้นหาศักยภาพและวิเคราะห์ปัญหา	พบว่า	สมาชิกของ

ชุมชนทางการเกษตรเชิงเดี่ยว	มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้	จึง

ท�าการตัดสินใจร่วมกันในการก�าหนดแผนแม่บทของชุมชน	

โดยมวิีสัยทศัน์การพฒันาชมุชน	คอืชมุชนพอเพยีง	ทีม่คีวาม

เป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข	หลังจากนั้นหน่วยงานภาคีต่างๆ		

ได้ร่วมกันสนับสนุน	ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันขับ

เคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บทของชุมชน	ที่มุ่งเน้นการใช้

ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเอง

	 ศุภนุช	ตรีเนตร	(2557)	ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ:	กรณีศึกษาหมู่บ้านวัง

แสงใต้	ต�าบลวังแสง	อ�าเภอชนบท	จงัหวดัขอนแก่น	เป็นการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	และการ

สนทนากลุ่ม	การศึกษาพบว่า		แนวทางในการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	คือ	การเปิด

โอกาสให้ผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	และผู้ที่มีความสนใจ	

ได้เข้ามามีส่วนร่วม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถขยาย

ผลอย่างต่อเนื่องสู่ชุมชนอื่น	 และเพื่อร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	และเป็นการสร้างความเข้มแข็ง

และความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	

และเพิ่มทักษะความรู้	สร้างแนวคิดและประสบการณ์ใหม	่

ๆ	รวมถึงความรู้ในด้านการตลาดให้กับผู้น�าชุมชนและคณะ

กรรมการและสมาชิกท่ีด�าเนนิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

	 วิทูลย์	แก้วสุวรรณ,	เกษมชาติ	นเรศเสนีย์	และ	

บุญเรือง	ศรีเหรัญ	(2559)	ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนาชุมชน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ในกลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนล่าง	 โดยเก็บข้อมูล	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัด

สระบุรี	 พระนครศรีอยุธยา	 และลพบุรี	 โดยการเคราะห์

เชิงปริมาณ	 เก็บจ�านวนตัวอย่าง	 584	 คน	 การศึกษาพบ

ว่า	 1)	 การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	โดยท่ีด้านการมีความรู้	ความเข้าใจที่อยู่ใน

ระดับสูงสุดนั้น	พบว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ผู้

ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาทุกด้าน	ท่ีใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต	ส่วนด้านความมี

เหตุมีผลที่อยู่ในระดับต�่าสุด	ทั้งๆ	ที่ประชาชนมีความรู้และ

ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม	2)	

ปัจจัยการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างในการพัฒนาในด้านต่างๆ	

นั้นควรเน้นการพัฒนาและทบทวน	 ศึกษาให้ชัดเจนและ

ท�าเพื่อประโยชน์ในอนาคต	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มภาค

กลางตอนล่าง	 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนา

ศกัยภาพในการบรหิารจดัการปัญหาได้ด้วยตนเองตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 3)	 แนวทางการปรับปรุง

การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ประกอบด้วยการมุง่เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน	

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน	เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

	 เสาวนารถ	เลก็เลอสนิธุ	์(2560)	ได้ศกึษาเรือ่ง	ความ

รู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ต�าบลบางใหญ่	อ�าเภอ

บางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี		โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	จ�านวน	363	คน		การศึกษา

พบว่า	1)	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงคดิเป็นร้อยละ	72.45	โดยเข้าใจเศรษฐกจิ

พอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
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ธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 ได้

พระราชทานพระราชด�าริแนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่

พสกนิกรชาวไทยมากที่สุด	2)	ประชาชนประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

โดยประยุกต์หลักความมีเหตุมีผล	มากที่สุด	รองลงมาคือ	

ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 และด้านความพอประมาณ	

ตามล�าดับ

	 ศุภวัฒน์	 เสาเงิน	 (2560)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัย

แห่งความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ

บ้านหนองรี	ต�าบลหนองรี	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	

เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

สนทนากลุ่ม	จ�านวน	15	คน	การศึกษาพบว่า	1)	ปัจจัยด้าน

ผูน้�าชมุชน	ผูน้�าบ้านหนองร	ีความรูแ้ละทกัษะความสามารถ

ในด้านการเกษตร	และ	สามารถเป็นวทิยากรถ่ายทอดความ

รู้ได้	มีการจัดการเกี่ยวกับการท�างานที่ดี	ท�างานเป็นระบบ

ในรูปแบบของการท�างานเป็นทีม	 และสามารถประสาน

งานการท�างานได้ดี	 สร้างความร่วมมือได้	 2)	 ปัจจัยด้าน

คนในชุมชน	ชาวบ้านบ้านหนองรีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน	โดยให้ความร่วมมอืกบัทกุกจิกรรมทีภ่าครฐัและกลุม่

ผู้น�าชุมชน	ที่มาปฏิบัติงานในหมู่บ้าน	และยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั	3)	ปัจจยั

ด้านภาคีเครือข่ายการพัฒนา	โดยภาครัฐสนับสนุนการท�า

กิจกรรมและให้ความรู้ในหมู่บ้าน	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับหมู่บ้าน	 โดย

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	และให้ก�าลังใจกับผู้น�าและชาวบ้าน	

4)	 ปัจจัยด้านการมีแหล่งเรียนรู้	 มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง	และแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี

เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เฉพาะทางให้กับชาวบ้านและ

หมู่บ้านอื่น	และเป็นสถานที่ส�าหรับศึกษาดูงาน

	 ธันยชนก	 ปะวะละ	 (2561)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 การ

พัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	ระดับมั่งมีศรีสุข:	กรณีศึกษา	บ้านหนองเผือก	อ�าเภอ

วาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง	 จ�านวน	 244	 คน	 การศึกษาพบว่า	

ครัวเรือนน�าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน	ได้แก่	ด้านความมีเหตุมีผล	ด้านการมีภูมิคุ้มกัน	ด้าน

คณุธรรม	ด้านการออม	ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	และด้านเอื้ออาทร	

	 โชตกิา	สงิหาเทพ,	ธนกิานต์	ศรจัีนทร์	และ	เสาวนย์ี	

จันทสังข์	(2561)	ได้ศึกษาเรื่อง	บทบาทของผู้สูงอายุในการ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง	ต�าบลโคกมั่งงอย	อ�าเภอคอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูม	ิ

เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	

จ�านวน	10	คน	และการสนทนากลุ่ม	จ�านวน	30	คน	การ

ศกึษาพบว่า	บทบาทในการถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่	หรอื

การน�าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน	เนื่องจากบุตรหลาน	คนรุ่น

ใหม่	มองว่าการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นการท�าที่ยุ่ง

ยาก	 และเมื่อท�าเสร็จแล้ว	 สินค้ามีราคาถูก	 จึงท�าให้การ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนนั้น	 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้จ�ากัดอยู่แค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่

	 จะเห็นได้ว่า	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความ

ส�าเร็จของการจัดการธุรกิจภาคการเกษตรของผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง	

จะมีค่อนข้างน้อย	โดยพบเพียงงานวิจัยของ	โชติกา	สิงหา

เทพ,	ธนิกานต์	ศรีจันทร์	และ	เสาวนีย์	จันทสังข์	(2561)		

ท่ีศึกษาเรื่อง	บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ต�าบลโคก

มั่งงอย	อ�าเภอคอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูมิ

บทสรุป
	 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว	น�าไปสู่การ

ก�าหนดปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการจัดการธุรกิจภาค

การเกษตรของผู ้สูงอายุในประเทศไทยภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง	ไว้ได้	18	ประการ	ดังนี้

	 1.	มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสิน

ใจในเชิงนโยบาย	ไม่มุ่งหวังก�าไรในระยะสั้น	แต่คิดถึงผลก

ระทบในระยะยาว

	 2.	 ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนา

พนักงานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงพัฒนาให้เป็นผู้บริหาร	หลีก

เลี่ยงการให้พนักงานออก	ในยามเศรษฐกิจถดถอย	เพราะ

พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่า	และสามารถพัฒนาได้ของ

องค์กร

	 3.	จรงิใจและหวงัดต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของธรุกจิ

ท้ังหมด	รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต	

	 4.	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมท่ัวทั้ง

องค์กร	 ท้ังในส่วนของผลิตภัณฑ์	 กระบวนการให้บริการ

หรือกระบวนการผลิต	

	 5 . 	 ใช ้ทรัพยากรอย ่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล	

	 6.	ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	

แต่ราคาไม่สงู	โดยเฉพาะเทคโนโลยแีบบไทยๆ	หรอืพืน้บ้าน	

	 7.	 ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 เมื่อพร้อม

ทุกด้านเท่านั้น	

	 8.	ลดความเสีย่งโดยการมผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย	

ตลาดที่หลากหลาย	และการลงทุนที่หลากหลาย	โดยอยู่บน

พื้นฐานของความรู้จริง	

	 9.	 การแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่งขัน	 เพื่อ

พัฒนาตลาด	เพื่อประโยชน์จะตกแก่ผู้บริโภคและสังคม

	 10.	มวีฒันธรรมองค์กรทีแ่ขง็แกร่ง	โดยมจีรยิธรรม	

ความอดทน	ความขยันหมั่นเพียร	และนวัตกรรม

	 11.	มีชวีติทีเ่รยีบง่าย	ประหยดั	ไม่ฟุง้เฟ้อ	ฟุม่เฟือย

	 12.	ยดึทางสายกลาง	รู้จักพอ	คือพอดี	พอประมาณ	

และพอใจ

	 13.	มีความเมตตา	เอื้ออาทรต่อกัน	ร่วมมือช่วย

เหลือกัน	ไม่เบียดเบียน	เอารัดเอาเปรียบ	มุ่งร้ายต่อกัน

	 14.	ประกอบสัมมาชีพ	ด้วยความขยันหมั่นเพียร	

ซ่ือสัตย์สุจริต	ใฝ่หาความรู	้

	 15.	 สามารถพึ่งตนเอง	 ให้พ้นจากความยากจน	

สามารถอยู่อย่างพออยู่พอกิน	ไม่เดือดร้อน	ไม่ตกเป็นทาส

อบายมุข	วัตถุนิยม	การบริโภคนิยม

	 16.	 เป็นสังคมคุณภาพ	 ทุกคนได้ด�าเนินชีวิตที่ดี	

มีความสุข	และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

	 17.	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รักษาความหลาก

หลายของชีวภาพ

	 18.	ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือการน�าความ

รู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน

	 ซ่ึงหวังว่า	 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังภาครัฐบาล

และเอกชน	 จะสามารถน�าไปปรับใช้ในการน�าไปวางแผน	

และการก�าหนดนโยบายได้
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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันการแข่งขันในกีฬาหลายประเภทเป็นมากกว่าการแข่งขัน	 โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลถือได้ว่าเป็นประเภท

กีฬาที่สามารถท�ารายได้ได้ในหลักหมื่นล้านบาทให้กับบรรดาเจ้าของสโมสร	แต่สโมสรฟุตบอลมีจ�านวนนับหมื่นๆสโมสร	

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเพื่อแย่งชิงกลุ่มแฟนฟุตบอล	ผู้อุปถัมภ์สโมสร	รายได้จากการขายบัตรเข้าชมการแข่งขัน	

การขายสินค้าที่ระลึก	ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด	รวมถึงเงินรางวัลจากการแข่งขัน	แต่มีเพียงไม่กี่สโมสรที่แฟนฟุตบอล

หรือคนทั่วไปจะรู้จักหรือจดจ�าได้	สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่แฟนฟุตบอลและคนทั่วไปต่างรู้จัก

และจดจ�าได้เป็นอย่างดี	อันเกิดจากการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของสโมสรลิเวอร์พูล	ให้เป็นที่จดจ�า	ระลึกถึง	สร้างความ

ภักดีของแฟนฟุตบอลและรวมไปถึงการสร้างให้เกิดการรับรู้ถึงคุณภาพของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล

ค�ำส�ำคัญ:	สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล,	การสร้างคุณค่าแบรนด์,	การรับรู้คุณภาพ

Abstract

 Nowadays,	many	sports	are	more	than	competitions.	Particularly,	football	can	be	considered	

a	sport	that	can	generate	billions	baht	for	the	club	owners.	and	there	are	more	than	tens	thousand	

football	clubs.	In	the	midst	of	fierce	competition	for	the	fan	base,	sponsors,	ticket	sales,	gift	sales,	

live	broadcasting	 license,	 including	prize	money	 from	competitions	but	 there	are	only	 few	clubs	

that	football	fans	or	the	general	people	know	or	remember.	Liverpool	Football	Club	is	one	of	the	

football	clubs	that	football	fans	and	the	general	people	know	and	remember	very	well.	Resulting	

from	building	brand	equity	of	Liverpool	Club	to	be	remembered	for	the	loyalty	of	football	fans	and	

to	build	quality	awareness	of	the	Liverpool	Football	club.

Keywords:	Liverpool	Football	Club,	Building	Brand	Equity,	Perceived	Quality
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บทน�ำ
	 ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาหลายๆประเภทเป็น

มากกว่าการแข่งขันกีฬา	 และเมื่อโลกมีขนาดเล็กลงด้วย

เทคโนโลยี	การเข้าถึงการรับชมกีฬาสามารถท�าได้สะดวก

ขึ้น	 กีฬาจึงกลายเป็นธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่นักลงทุนเลือกท่ี

จะเข้ามาลงทุน	วงเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจกีฬาในแต่ละปีมี

จ�านวนเป็นหลักล้านๆบาท	โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซ่ึงเป็น

กีฬามหาชน	 นับเฉพาะการแข่งขันส�าคัญๆ	 เช่น	 ฟุตบอล

โลก	ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปและฟุตบอลชิงแชมป์ภายใน

ประเทศที่เป็นลีกส�าคัญๆของโลก	ก็มีจ�านวนเงินหมุนเวียน

ในแต่ละปีไม่ต�่ากว่าหลักแสนล้านบาท

	 หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่าสโมสร

ฟุตบอลในโลกใบนี้มีอยู่จ�านวนนับพันสโมสรหรืออาจจะถึง

หลักหมื่นหากนับรวมลีกที่ยังเป็นระดับสมัครเล่น	แต่หาก

ได้สอบถามคนที่ดูฟุตบอลว่ารู้จักสโมสรฟุตบอลอะไรบ้าง	

จะมีอยู่เพียงไม่กี่สโมสรที่แฟนบอลหรือคนทั่วไปรู้จัก	อาทิ	

บาร์เซโลน่า	(Barcelona)	รีลมาดริด(Real	Madrid)	ยูเวน

ตุส	(Juventus)	บาเยิร์นมิวนิค(Bayern	Munich)	ปารีส

แซงต์แชร์กแมง	 (Paris	 Saint-Germain)	 แมนเชสเตอร์

ยูไนเต็ด(Manchester	United)	ฯลฯ	สโมสรต่างๆที่กล่าว

มาเป็นสโมสรทีค่รองส่วนแบ่งทางการตลาดในธรุกจิฟตุบอล

เพราะเป็นสโมสรที่เก่าแก่	มีชื่อเสียงประสบความส�าเร็จใน

การแข่งขันและเป็นสโมสรที่มีแฟนบอลอยู่เป็นจ�านวนมาก	

ท�าให้ผลประกอบการของสโมสรเหล่านี้ในแต่ละปีมีมูลค่า

มหาศาล	ไม่ว่าจะมาจากค่าลขิสทิธิใ์นการถ่ายทอดสดไปทัว่

โลก	ค่าบัตรเข้าชมการแข่งขัน	ผู้อุปถัมภ์ต่างๆ	รายได้จาก

การขายชุดแข่งขันและของที่ระลึก	และรายได้จากการซ้ือ

ขายนักฟุตบอล	ฯลฯ

	 สโมสรฟตุบอลลเิวอร์พลู	จดัว่าเป็นสโมสรฟตุบอล

อีกสโมสรหน่ึงที่มีชื่อเสียงแฟนบอลหรือคนทั่วไปรู้จัก	 มี

ประวัติศาสตร์ยาวนาน	ก่อตั้งในปี	1892	มีสนามฟุตบอล

ชื่อแอนฟิลด์	(Anfield)	ตั้งอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูล	เทศมณฑล

เมอร์ซี่ไซด์	(Merseyside)	สโมสรลิเวอร์พูล	(Liverpool)	

เป็นหน่ึงในสโมสรทีป่ระสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุในประเทศ

อังกฤษ	โดยได้แชมป์ดิวิชัน	1(พรีเมียร์ลีกในปัจจุบัน)	ถึง	18	

ครั้ง	ได้แชมป์ยูโรเปียนคัพ	6	ครั้ง	ยูฟ่าคัพ	3	ครั้ง	ยูฟ่าซู

เปอร์คัพ	3	ครั้ง	และฟุตบอลลีกคัพอีก	8	ครั้ง	มีฉายาใน

ภาษาไทยว่า	“หงส์แดง”	หรือ	“เครื่องจักรสีแดง”พร้อม

ด้วยค�าขวัญสโมสร	“You’ll	Never	Walk	Alone”	ช่วง

เวลาที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ

สโมสรคือช่วงค.ศ.	 1970-1980	 ที่มีบิลล์	 แชงคลี่	 (Bill	

Shankly)	 (ค.ศ.1959-1974)	 และ	 บ็อบ	 เพลสลี่ย์(Bob	

Paisley)	(ค.ศ.1974-1983)	เป็นผู้จัดการทีม	แต่หลังจาก

นั้นความนิยมของสโมสรลดลงไปอย่างมาก	เนื่องจากการ

ไม่ประสบความส�าเร็จในการแข่งขันฟุตบอลทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศมาอย่างยาวนานเหลือแต่เพียงช่ือเสียง

เก่าๆท่ีเคยสร้างมาเมื่อ	 40-50	 ปีท่ีแล้ว	 ความส�าเร็จที่ดู

เป็นรูปธรรมที่สุดในช่วงเวลา	20-30	ปี	ที่ผ่านมาคือการได้

แชมป์ยฟู่าแชมเป้ียนลกีใน	คศ.2005	ทีแ่ฟนบอลของสโมสร

ลิเวอร์พูลเรียกเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า	“ปาฏิหาริย์แห่งอิส

ตันบูล”(miracle	 of	 Istanbul)หลังยุคทองของสโมสร	

(ค.ศ.1970-1980)	 สโมสรลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงผู้

จัดการทีมอีกหลายครั้ง	 ทั้งการให้อดีตผู้เล่นหรือทีมงาน

ของสโมสรท่ีเป็นท่ีรักของแฟนบอล	 อาทิ	 เคนนี่	 ดัลกลิช	

(Kenny	Dalglish)	แกรม	 ซูเนสส์	 (Graeme	Souness)	

รอย	อีแวนส์	(Roy	Evans)	เข้ามาคุมทีม	หรือใช้คนนอก

ท่ีมีช่ือเสียง	อาทิ	เชรารด์	อุลลิเยร์(Gerard	Houllier)	รา

ฟาเอล	เบนิเตซ	(Rafael	Benítez)	เบรนดัน	ร็อดเจอร์ส	

(Brendan	Rodgers)	แต่กย็งัไม่สามารถพาสโมสรลเิวอร์พูล

ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนในอดีต	(Williams,	2010)

	 นอกเหนือจากความตกต�่าในเรื่องของผลงานแล้ว	

ในปี	 ค.ศ.	 2007	 สโมสรลิเวอร์พูลถูก	 ทอม	 ฮิคส์(Tom	

Hicks)และจอร์จ	 ยิลเล็ตต์(George	 Gillett)	 เข้าซื้อหุ้น

ท้ังหมดของลิเวอร์พูล	ด้วยจ�านวนเงินประมาณ	218.9	ล้าน

ปอนด์	พร้อมให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะสร้างสนามใหม่และทุ่ม

เงินเพื่อการซื้อผู้เล่นเข้าสู่ทีม12	 เดือนผ่านไป	 สโมสรพบ

ว่าทั้งคู ่ไปกู้เงินจากรอยัลแบงค์ออฟสก็อตแลนด์	 (RBS)	

ถึง	350	ล้านปอนด์	เงินจ�านวนนั้นถูกแบ่งเป็น	105	ล้าน

ปอนด์ให้สโมสร	 และ	 245	 ล้านปอนด์กลายเป็นหนี้ของ	

Kop	Holding	บริษัทท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อดูแลลิเวอร์พูล	ท�าให้

สโมสรมีหนี้ต้องจ่ายปีละหลายสิบล้านปอนด์สถานการณ์

ของลิเวอร์พูลอยู่ในข้ันฐานะล�าบาก	สุ่มเสี่ยงต่อการโดนตัด

แต้มจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษและล้มละลาย	(Hunter	&	

Burt,	2007)	จนกระท่ังปี	ค.ศ.	2010	กลุ่มเฟนเวย์สปอร์ต

ส์	กรุ๊ป	(FSG)	โดยจอห์น	เฮนรี่(John	Henry)	ได้ลงนาม

ซื้อกิจการสโมสร	 ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มเฟนเวย์

สปอร์ตส์	 กรุ๊ป	 ผลงานในสนามยังไม่สามารถสร้างความ
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ประทับใจให้แฟนบอลได้	บางส่วนคิดไปว่านี่คือช่วงวิกฤติ

สโมสรอีกครั้งเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลรุมโจมตีว่า	 FSG	

ไม่ทุ ่มทุนซื้อนักเตะเข้ามาเลยแต่	 FSG	 ก็ท�าหน้าที่ตาม

แนวทางของตัวเองต่อไปแบบเงียบๆ	ในวันครบรอบ	2	ปีที	่

FSG	เทคโอเวอร์	สโมสรลิเวอร์พูล	ส�าเร็จ	พวกเขาประกาศ

ข่าวดีแก่แฟนบอลว่า	สามารถจัดการหนี้ที่เจ้าของเดิมก่อไว้

ได้แล้ว	และแผนการปรับปรุงสโมสรลิเวอร์พูลก�าลังจะเริ่ม

ต้นขึ้น	 และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มภารกิจ	 การ

สร้างคุณค่าแบรนด์สโมสรลิเวอร์พูล	(Conn,	2010a)

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 Aaker	(1996,	p.	7)	กล่าวว่า	คุณค่าแบรนด์หรือ

ตราสัญลักษณ์	 คือ	 กลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเช่ือม

โยงหรือสัมพันธ์กับชื่อของตราสินค้าและสัญลักษณ์	 โดย

เป็นการเพิ่มหรือจัดหาคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือบริการ	

ที่อยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริงของตัวสินค้าและ

บริการ	ส่วน	Keller	(2008,	p.	48)	กล่าวว่า	คุณค่าแบรนด์

ในมุมมองของผู้บริโภค	คือผลกระทบจากความแตกต่างที่

เกิดมาจากความรู้เกี่ยวกับแบรนด์	(brand	knowledge)	

ของผู ้บริโภคที่ตอบสนองต ่อกิจกรรมทางการตลาด	 

(marketing	 response)	 ของแบรนด์	 ขณะที่	 Duncan	

(2005,	 p.	 93)	 กล่าวว่า	 คุณค่าแบรนด์	 เป็นคุณค่าเพิ่ม

ของบริษัทที่ไม่สามารถสัมผัสได้และเหนือกว่าคุณค่าของ

สินทรัพย์ต่างๆที่บริษัทมี	 คุณค่าแบรนด์ในมุมมองของผู้

บริโภคเป็นผลมาจากมุมมองท่ีผู้บริโภคเรียนรู้	 รู้สึก	 มอง

เหน็และได้ยนิเกีย่วกบัแบรนด์	รวมถงึเกดิจากประสบการณ์

ตลอดมา	หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ว่าเป็นพลงัอ�านาจของแบรนด์

ท่ีเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค(Keller,	2008,	p.	48)

	 Aaker	(1996,	p.	9)	ได้กล่าวว่า	คุณค่าในแบรนด์

มีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง	ดังนี	้

 1. ควำมภักดีในแบรนด์ (brand loyalty)

	 ความภกัดใีนแบรนด์เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความยดึมัน่

ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์	เป็นทัศนคติเชิงบวกที่ผู้บริโภค

มีต่อแบรนด์ซ่ึงส่งผลท�าให้เกิดการซ้ือซ�้าอย่างต่อเนื่องและ

จะท�าให้ผู ้บริโภคไม่เปลี่ยนไปซ้ือสินค้าอื่นถ้าผู ้บริโภคมี

ความภักดีต่อแบรนด์สูงย่อมจะท�าให้ทราบถึงความคาด

หวังท่ีจะมีต่อยอดขายและก�าไร	 ความภักดีในแบรนด์มัก

จะเกี่ยวข้องกับการซื้อและประสบการณ์ในการใช้สินค้า	

(Aaker,	1996,	p.	21)	ความภักดีในแบรนด์เป็นสิ่งที่ช่วย

ลดต้นทุนทางการตลาด	 เพิ่มความสามารถในการต่อรอง

ทางการค้ากับร้านค้าสร้างความดึงดูดใจลูกค้ารายใหม	่

ท�าให้ลูกค้ากลุ ่มเป้าหมายเกิดการซื้อซ�้าและเป็นเคร่ือง

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของแบรนด์นั้น	

รวมถึงเป็นการช่วยปกป้องบริษัทจากการถูกคุกคามโดยคู่

แข่งท่ีขายสินค้าในกลุ่มเดียวกัน	ท้ังนี้	Aaker	(1991,	pp.	

26-27)	ได้แบ่งระดับความภักดีในแบรนด์ไว้	5	ระดับ	ดัง

ภาพ	1

ภำพ 1 ปิรามิดแห่งความภักดี (The Loyalty Pyramid)

Note.From“Managing	brand	equity:	Capitalizing	on	the	value	of	a	brand	name”,	(p.27),	by	Aaker,	1991,	

New	York:	Free	Press.



70 Vol. 10 No. 2 May-August 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

	 จากภาพ	1	กลุ่มผู้ซื้อที่มีความผูกพันกับแบรนด์	ผู้

บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของเจ้าของแบรนด์เพราะ

เป็นกลุ่มที่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง	ผู้บริโภคกลุ่มนี้

จะให้ความส�าคัญกับแบรนด์มาก	ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

การใช้งานหรือการแสดงออกต่าง	ๆ 	มีความรู้สึกว่าแบรนด์

นั้นเป็นเสมือนเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจและมีความมั่นใจใน

การที่จะแนะน�าแบรนด์นั้นให้กับผู้บริโภคคนอื่น

	 สโมสรลิเวอร์พูลถือได้ว ่าเป็นสโมสรที่มีแฟน

บอลของสโมสรที่อยู ่ในระดับกลุ ่มผู ้ซื้อที่มีความผูกพัน	 

(committed	buyer)	มีความภักดีต่อตราสโมสรลิเวอร์พูล

สงูสดุดงัจะเหน็ได้จากการทีถ่งึแม้สโมสรจะไม่ประสบความ

ส�าเร็จมากมายนักในช่วง	 20-30	 ปีที่ผ่านมา	 แต่สโมสร

ลเิวอร์พลูจดัได้ว่าเป็นสโมสรทีม่แีฟนบอลมากสดุเป็นล�าดบั

ต้นๆของโลกประมาณ	771	ล้านคน	ซึ่งหากสอบถามแฟน

บอลของสโมสรว่าท�าไมถงึชอบสโมสรแห่งน้ี	แฟนบอลหลาย

คนจะบอกเหตผุลไม่ได้แต่มนัจะแสดงออกมาผ่านสหีน้า	แวว

ตาและอารมณ์ร่วมเวลาดูสโมสรลิเวอร์พูลแข่งขันในสนาม	

หลายๆคนยังจดจ�าค�่าคืนมหัศจรรย์ที่สโมสรลิเวอร์พูลพลิก

กลับมาแซงชนะสโมสรบาร์เซโลน่าในการแข่งขันฟุตบอลยู

ฟ่า	แชมเปี้ยนลีก	4	ประตูต่อ	3	ที่สนามแอนฟิลด์ได้เป็น

อย่างดถีงึพลงัเสยีงเชยีรข์องแฟนบอลทีเ่ปรยีบเสมอืนผูเ้ล่น

คนที่	12	ที่กระตุ้นให้บรรดานักเตะลิเวอร์พูลท�าภารกิจท่ี

เป็นไปไม่ได้ให้สามารถเป็นไปได้	ความจงรักภักดีของแฟน

บอลสโมสรลิเวอร์พูลนี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	ดังจะเห็น

ได้จากการที่พ่อแม่พาลูกๆเข้ามาชมเกมการแข่งขันใน

สนามเพื่อให้ได้ซึมซับบรรยากาศ	และเกิดความผูกพันกับ

สโมสรตั้งแต่เด็ก	 รวมถึงทุกครั้งที่สโมสรลิเวอร์พูลมีการ

เดินทางไปแข่งขันพรีซีซั่นที่ประเทศต่างๆเราจะได้เห็น

คล่ืนแฟนบอลของสโมสรที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันเต็ม

ความจุของสนามในทุกประเทศที่สโมสรเดินทางไป	ไม่เว้น

แม้กระทั่งประเทศไทยที่สโมสรลิเวอร์พูลถือเป็นสโมสรล�า

ดับต้นๆที่คนไทยเชียร์มากที่สุด	ทุกครั้งที่สโมสรเดินทางมา

แข่งขันภาพแฟนบอลเต็มความจุของสนามก็จะเกิดขึ้น	ซ่ึง

มันแสดงให้เห็นถึงความภักดีของแฟนบอลที่ต้องการจะมา

ชมเกมการแข่งขันของทีมที่ตนเองรักและผูกพัน	เหมือนที่

คุณแจ๊คกี้	อดิสรณ์	พึ่งยา	ผู้สื่อข่าวกีฬาและแฟนฟุตบอล

ของทีมลิเวอร์พูลเคยกล่าวไว้ว่า	“ลิเวอร์พูลมันเหมือนส่วน

หนึ่งในชีวิต	ไม่มีตัวตน	ไม่มีลมหายใจ	แต่เป็นจิตก้อนหนึ่ง

ท่ีอยู่กับเราเท่านั้นเอง	 เป็นจิตที่ตามเรามาตลอดและเรา

ก็ตามเขาไปตลอด	 มันเป็นความรู้สึกของคนที่เข้าใจแก่น

แท้ของฟุตบอล”	(Liverpoolfc.tv,	2011)

	 นอกจากนี้สโมสรลิเวอร์พูลยังมีการธ�ารงรักษา

ความภักดีของแฟนบอลของสโมสรผ่าน	การปฏิบัติต่อแฟน

บอลอย่างเหมาะสมและเอาใจใส่	ใกล้ชิดกับแฟนบอล	รับ

ฟังข้อเสนอแนะและจัดหาปัจจัยอื่นๆเพื่อให้แบรนด์สโมสร

ดูพิเศษและมีคุณค่า	Aaker	 (1991,	p.	33)	ดังจะเห็นได้

จากการที่	จอห์น	เฮนรี่	เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลประกาศท่ี

จะท�าการต่อเติมอัฒจันทร์ฝั่งเมนสแตนด์และฝั่งแอนฟิลด์	

โร้ด	เพื่อเพิ่มจ�านวนที่นั่งขึ้นอีกประมาณ	14,000	ที่นั่งแทน

การสร้างสนามใหม่ท่ีมีความจุ	60,000	ท่ีนั่ง	เพราะเขาไม่

ต้องการให้บรรยากาศของสนามแอนฟิลด์หายไป	 ซึ่งการ

ต่อเติมสนามแอนฟิลด์มันจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัย

รอบๆสนามโดยเฉพาะเรือ่งการรบัแสงของบ้านเรอืน	อกีทัง้

มันจะเป็นปัญหาท่ีท�าให้ความจุน้อยลง(ระหว่างก่อสร้าง)	

สโมสรจึงได้มีการเชิญแฟนบอลของสโมสร	สภาเมือง	และ

กลุ่มคนท่ีอาศัยบริเวณโดยรอบมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และช่วยกันหาทางออก	 จนท�าให้แผนการขยายสนามนี้

ส�าเร็จลุล่วง	(Williams,	2010)

 2 .  กำรตระหนั กรู ้ ในแบรนด ์  (b rand  

awareness) Aaker	(1991,	p.	41)	และ	Keller	(2008,	

p.	54)	

	 กล่าวว่า	การตระหนกัรูใ้นแบรนด์คอืความสามารถ

ของผู้บริโภคในการที่จะจดจ�าหรือระลึกได้ถึงแบรนด์ใน

หมวดหมู่นั้น	ๆ 	และเป็นจุดเชื่อมโยง	ความเกี่ยวพันระหว่าง

แบรนดไ์ปยังระดบัชัน้ของสินค้า	รวมถึงเปน็ความแขง็แกร่ง

ของแบรนด์ท่ีมีอยู่ในใจผู้บริโภค	Aaker	(1996,	p.	10)	ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าแบรนด์ท่ีช่วยสร้าง

คุณค่าให้กับแบรนด์	 เมื่อผู ้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ใน

แบรนด์แล้ว	 ผู้บริโภคก็จะเกิดความคุ้นเคยในแบรนด์นั้น

และคิดว่าแบรนด์นั้นน่าไว้วางใจ	น่าเช่ือถือและมีคุณภาพที่

สมเหตุสมผลซึ่งจะน�ามาสู่การตัดสินใจซื้อ	โดยผู้บริโภคมัก

จะเลือกซ้ือแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จักมากกว่าแบรนด์ท่ีผู้บริโภค

ไม่มีการตระหนักรู้เลย	โดยการรับรู้ถึงแบรนด์จะวัดได้จาก

ระดับของการจดจ�าแบรนด์ได้ของผู้บริโภค	ดังภาพ	2
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ภำพ 2 ปิรามิดแห่งการตระหนักรู้ (The Awareness Pyramid)

Note.	From	“Managing	brand	equity:	Capitalizing	on	the	value	of	a	brand	name”,	(p.42),	by	Aaker,	

1991,	New	York:	Free	Press.

	 จากที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า	 สโมสรลิเวอร์พูลเป็น

หนึ่งในไม่กี่สโมสรฟุตบอลในโลกที่แฟนบอลหรือผู ้ชม

ทั่วไปสามารถระลึกถึงแบรนด์ได้	 (brandrecall)	 กล่าว

คือ	 แฟนฟุตบอลหรือผู้ที่ติดตามดูฟุตบอลสามารถระลึก

ถึงแบรนด์สโมสรได้ในประเภทของสินค้านั้น	 เป็นระดับท่ี

ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในแบรนด์ที่สูงขึ้น	โดยที่ไม่จ�าเป็น

ต้องอาศัยปัจจัยช่วย	 การที่ผู ้บริโภคหรือแฟนบอลระลึก

ถึงแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงเหนือกว่าแบรนด์อื่นย่อมหมาย

ถึงโอกาสที่แบรนด์นั้นจะถูกเลือกซื้อ	 และส�าหรับแฟน

ฟุตบอลของสโมสรลเิวอร์พลูการตระหนกัรูใ้นแบรนด์นัน้อยู่

ในระดับสูงสุดในใจของผู้บริโภค	(top	of	mind)	เกิดจาก

ความสามารถในการสร้างการรับรู้ให้กับแฟนบอลสโมสร

ลิเวอร์พูล	 ในการจัดล�าดับให้สโมสรลิเวอร์พูลเป็นท่ีหนึ่ง

ในใจของผู้บริโภค	 และเป็นแบรนด์สโมสรที่จะนึกถึงเป็น

อันดับแรกและอันดับเดียว	Aaker	 (1996,	p.	15)	กล่าว

ว่าการสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าแบรนด์ระดับสูงสุดคือ	

การท�าให้ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง

ได้เพียงแบรนด์เดียวในประเภทสินค้านั้น	ๆ 	(brand	name	

dominance)	

	 ทั้งนี้การที่แบรนด์สโมสรลิเวอร์พูลเป็นท่ีรู้จักของ

แฟนบอลหรือผู้ที่ติดตามชมฟุตบอลจะก่อให้เกิดประโยชน์

กับสโมสรลิเวอร์พูล	เพราะย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้แฟน

บอลรู้จักและรับรู้ถึงสโมสร	จนก่อให้เกิดความคุ้นเคยและ

อาจพฒันาไปสูค่วามชืน่ชอบและตดัสนิใจเป็นแฟนบอลของ

สโมสรต่อไปในอนาคต

 3 .  ควำมเชื่ อมโยงในแบรนด ์  (brand  

associations)

	 Aaker	 (1991,	p.	77)	กล่าวว่า	ความเชื่อมโยง

ในแบรนด์เป็นการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่แบรนด์	เป็น

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับความทรงจ�าของผู้

บรโิภค	โดยการเชือ่มโยงจะอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์

หรือการเปิดรับการสื่อสารของผู้บริโภคความ	 สัมพันธ์ดัง

กล่าวจะสร้างให้เกิดทัศนคติเชิงบวกกับแบรนด์และสร้าง

คุณค่าให้กับแบรนด์ได้	ความแเข็งแกร่งของความเชื่อมโยง

ในแบรนด์จะยิ่งมีมากขึ้นหากการเชื่อมโยงดังกล่าวเกิดขึ้น

ในลักษณะท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย

	 สโมสรลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่เชื่อมโยงแบรนด์

ของสโมสรผ่านชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบๆสนามแอนฟิลด์ด้วย

โครงการ	Red	Neighbors	เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึนต่อชุมชนและมีจุดประสงค์ท่ีจะ	 “ให้คืน”	

ซ่ึงเป็นปรัชญาพื้นฐานของสโมสร	 โดยโครงการ	 Red	 
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Neighbors	 เป็นโครงการที่บรรดาทีมงานของสโมสร

ลิเวอร์พูลมาช่วยกันที่ธนาคารอาหารชุมชนที่สโมสรจัด

ตั้งขึ้นและท�าการแจกจ่ายอาหารไปให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่รอบๆสนาม	 และมีการขยายศูนย์กระจายอาหาร

นี้ไปอีก	13	แห่งทั่วเมืองลิเวอร์พูล	 รวมถึงมีการติดต่อไป

ยังโรงเรียนท้องถิ่นต่างๆในเมืองลิเวอร์พูลที่มีเด็กยากไร้

อยู่และเสนอพาเด็กๆเหล่านี้มาเยี่ยมชมสนามแอนฟิลด์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 พร้อมกับสนับสนุนอาหารให้กับเด็ก

เหล่าน้ันในระหว่างการเยี่ยมชมสนาม	 โครงการ	 Red	

Neighbors	ของสโมสรประสบความส�าเร็จจนปัจจุบันนี้ม	ี

25	หน่วยงาน/องค์การเข้ามาร่วมในโครงการนี้กับสโมสร	

(Millward,	2011)

	 การเชื่อมโยงแบรนด์ของสโมสรลิเวอร์พูลอีกสิ่ง

หนึ่ง	 คือการที่สโมสรมีศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรที่จะ

คัดเลือกรับเด็กๆในท้องถิ่นเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของ

ทีม	 จากเดิมสนามซ้อมของทีมเยาวชนต้ังอยู่คนละพื้นที่

กับสนามซ้อมทีมชุดใหญ่	แต่ในปี	ค.ศ.	2015	 เมื่อ	 เจอร์

เก้น	 คล็อปป์	 (Jürgen	 Klopp)	 เข้ามาเป็นผู้จัดการทีม

ของสโมสรลิเวอร์พูล	เขาได้ขอให้เจ้าของสโมสรย้ายสนาม

ซ้อมของทีมเยาวชนให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกับทีมชุดใหญ่	

เพื่อให้บรรดาเด็กๆเหล่านี้ได้ซึมซับบรรยากาศ	 เกิดแรง

บันดาลใจและมองเห็นเป้าหมายร่วมกับทีมชุดใหญ่ของ

สโมสรลิเวอร์พูล	1	ปีให้หลังจากเจอร์เก้นคล็อปป์	(Jürgen	

Klopp)	 เข้ามาคุมทีมนักเตะในทีมเยาวชนที่เป็นเด็กท้อง

ถิ่นชื่อ	เทรนท์	อเล็กซานเดอร์	อาร์โนลด์(Trent	Alexan 

der-Arnold)	 ก็ถูกเลือกเข้ามาเล่นในทีมชุดใหญ่	 ซึ่งใน

ปัจจุบันเขาคือหน่ึงในนักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก

เจอร์เก้น	คล็อปป์(Jürgen	Klopp)	เคยกล่าวไว้ว่า	“เขารู้ดี

ว่าการเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่เป็นคนท้องถิ่นมาเล่นใน

ทมีชดุใหญ่อาจเกิดความผดิพลาดขึน้ได้	แต่มนัจะดีแค่ไหนที่

ทมีของเรามนัีกฟตุบอลท้องถิน่ทีเ่ป็นคนของเมอืงลเิวอร์พลู	

ที่พร้อมจะเล่นเพื่อทีมและพร้อมที่จะอยู่กับทีมนานกว่านัก

เตะที่เราต้องไปซื้อเข้ามา”	 จากอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าใน

เมืองลิเวอร์พูลมีสโมสรฟุตบอลอยู่หลายสโมสรแต่มีสโมสร

ลิเวอร์พูลเพียงสโมสรเดียวที่ชาวเมืองลิเวอร์พูลรู้สึกว่าคือ

สโมสรของชาวเมืองเพราะเป็นสโมสรที่ไม่ว่าจะผ่านมากียุ่ค

กี่สมัยก็ไม่เคยขาดนักเตะที่เป็นคนท้องถิ่นอยู่ในทีม	ตั้งแต	่

ร็อบบี้	ฟาวเลอร์(Robbie	Fowler)	สตีฟ	แม็คมานามาน	

(Steve	McManaman)	 ไมเคิลโอเว่น(Michael	Owen)	

เจมี่	คาร์ราเกอร์(Jamie	Carragher)	และสุดยอดต�านาน

นักฟุตบอลอย่าง	 สตีเฟ่น	 เจอร์ราร์ด(Steven	 Gerrard)	

(BBC	Sport,	2015)

	 อีกหนึ่งการเชื่อมโยงแบรนด์ของสโมสรลิเวอร์พูล

คือการตัดสินใจเซ็นสัญญาซื้อนักฟุตบอลญี่ปุ่นคนแรกใน

ประวัติศาสตร์ของสโมสร	 คือทาคุมิ	 มินามิโนะ(Takumi	

Minamino)	 เข้ามาร่วมทีม	นอกเหนือจากความสามารถ

ของตัวนักเตะแล้วยังถือเป็นการท�าการตลาดที่ชาญฉลาด

ของสโมสรลเิวอร์พลูเพราะนอกจากการได้นกัฟตุบอลฝีเท้า

ดีเข้ามาสู่ทีมแล้วยังสามารถขยายฐานแฟนบอลมายังทวีป

เอเชียได้อีกด้วย	จะเห็นได้จากภายหลังการเซ็นสัญญาซื้อ

ตัว	มินามิโนะ	เข้าสู่ทีม	จ�านวนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่เข้ามา

ชมลิเวอร์พูลแข่งขันในสนาม	รวมถึงนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

ที่มาเยี่ยมชมสนามแอนฟิลด์มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	และนอกจาก

ชาวญีปุ่น่แล้วมนัยงัรวมถงึคนเอเชยีชาตอิืน่ๆทีรู่ส้กึภมูใิจทีม่ี

นักเตะเชื้อสายเอเชียเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสโมสร

หนึ่งของโลก	ซ่ึงได้เช่ือมโยงให้สโมสรลิเวอร์พูลไม่ใช่เพียง

เป็นสโมสรฟุตบอลของเมืองลิเวอร์พูลแต่คือสโมสรของคน

ท้ังโลก

	 ทั้งนี้การเชื่อมโยงแบรนด์ก่อให้เกิดประโยชน์และ

สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าต่อตราสินค้าได้	 ดังนี้(Aaker,	

1991,	pp.	78-79)

	 1.	 ช่วยในการประมวลผลและระลึกถึงข้อมูล

เกี่ยวกับแบรนด์(process/retrieve	information)	กล่าว

คือ	การเช่ือมโยงแบรนด์จะช่วยให้ผู้บริโภคในการสรุปผล

ข้อมูลเป็นกลุ่ม	ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง	(facts)	และราย

ละเอียดต่าง	ๆ 	(specifications)	เก่ียวกับแบรนด์ไว้ด้วยกัน

เป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้บริโภคง่ายต่อกระบวนการในการจัดการ

และการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น	อีกท้ังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง	

ๆ	ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลต่าง	ๆ	เก่ียวกับแบรนด์อีก

ด้วย	นอกจากนี้ความเช่ือมโยงใน					แบรนด์ยังมีอิทธิพล

ต่อผู้บริโภคในการตีความหมายข้อเท็จจริงเก่ียวกับแบรนด์

และยังช่วยให้ผู้บริโภคในการระลึกถึงข้อมูลนั้นได้

	 2 . 	 ช ่วยสร ้างความแตกต ่างให ้กับแบรนด ์	 

(differentiate/position)	 ความเชื่อมโยงในแบรนด์เป็น

ปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น

กับแบรนด์นั้นๆโดยความเช่ือมโยงในเรื่องของช่ือ		แบรนด์	

(brand	name)	นั้นมีบทบาทต่อการแบ่งแยก					แบรนด์

หนึง่ออกจากแบรนด์หนึง่ได้ซึง่หากความเช่ือมโยงในแบรนด์
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น้ันมีความแตกต่างออกไปจากคู่แข่งขันจะช่วยสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน	 โดยเฉพาะหากแบรนด์นั้นมี

การจัดวางต�าแหน่งที่ดีมีคุณสมบัติหลักและมีการใช้งาน

ที่เป็นประโยชน์จะเป็นการยากต่อแบรนด์คู่แข่งที่จะเข้า

มาแข่งขันกับแบรนด์นั้น	ๆ จึงกล่าวได้ว่าความเช่ือมโยงใน

แบรนด์เป็นองค์ประกอบที่สามารถน�ามาใช้กีดกันแบรนด์

ของคู่แข่งขันได	้

	 3 . 	 เ หตุ ผลที่ ผู ้ บ ริ โ ภคตั ดสิ น ใ จซื้ อ สิ นค ้ า	 

(reason-to-buy)	 หมายถึง	 ความเชื่อมโยงทั้งหมดของ	

แบรนด์ที่เกี่ยวพันกับคุณสมบัติต่าง	ๆ	ของผลิตภัณฑ์หรือ

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับสามารถจูงใจและเป็นเหตุผลให้

ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อและใช้แบรนด์นั้นๆ	โดยความ

เชื่อมโยงของแบรนด์นี้เป็นปัจจัยพื้นฐานส�าหรับการตัดสิน

ใจซื้อและสร้างให้เกิดความภักดีในแบรนด์ของผู้บริโภค

เพราะความเชื่อมโยงเหล่านี้ท�าให้ผู ้บริโภคเกิดความไว้

วางใจในแบรนด์ได้

	 4.	ช่วยสร้างทศันคตด้ิานบวกและความรูส้กึทีด่ต่ีอ

แบรนด์	(create	positive	attitude/feelings)	กล่าวคือ	

ความเชื่อมโยงในแบรนด์บางอย่างสามารถกระตุ้นให้เกิด

ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่เป็นบวกต่อแบรนด์ให้เกิดข้ึน

กบัผูบ้รโิภคได้	โดยความเชือ่มโยงบางอย่างเกีย่วกบัแบรนด์	

เช่น	 สัญลักษณ์หรือสโลแกนที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค

อาจช่วยกระตุ้นให้ผู ้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์	

รวมถึงความเชื่อมโยงในแบรนด์ที่มาจากประสบการณ์ใน

การใช้สินค้าของผู้บริโภคเองสามารถสร้างความรู้สึกที่ดี

ให้กับผู้บริโภค	

	 5.	ใช้ในการขยายแบรนด์	(brand	extensions)	

กล่าวคือ	การสร้างความเชื่อมโยงในแบรนด์จะเป็นพื้นฐาน

ในการขยายแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่	

 4. กำรรับรู้ถึงคุณภำพ (perceived quality)

	 การรับรู้ถึงคุณภาพ	คือ	การรับรู้คุณภาพโดยรวม

ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าซึ่งการรับรู้คุณภาพจะท�าให้เกิด

ความส�าเร็จทางด้านการเงิน	กลยุทธ์ของธุรกิจ	รวมถึงด้าน

อื่น	ๆ 	ของแบรนด์ด้วย	ในการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของ

ผู้บริโภคขึน้มาจะต้องท�าความเข้าใจเกีย่วกบัค�าว่า	“คณุค่า”	

ให้ถูกต้องก่อน	(Aaker,	1996,	p.	17)	นอกจากนี้แล้ว	กา

รับรู้คุณภาพยังหมายถึง	 การที่แบรนด์ได้ถูกรับรู้โดยรวม

ทั้งหมดหรือความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ	โดยจะ

พิจารณาจากวัตถุประสงค์หรือคุณสมบัติการใช้งานของ

สินค้านั้น	ๆ	และคุณภาพท่ีรับรู้เป็นสิ่งท่ีสามารถวัดได้แต่

จับต้องไม่ได้	เนื่องจากเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อแบรนด์

ของผู้บริโภค	ซึ่งการรับรู้คุณภาพแบรนด์จะแตกต่างกันใน

แต่ละประเภทสินค้า	ทั้งนี้การรับรู้ถึงคุณภาพแตกต่างจาก

ความพึงพอใจในเรื่องของความคาดหวัง	 กล่าวคือความ

พอใจของผู้บริโภคเกิดข้ึนจากการท่ีสินค้าหรือบริการเป็น

ไปตามท่ีผู้บริโภคคาดหวัง	(ข้ันต�่า)	แต่การรับรู้ถึงคุณภาพ

นั้นหมายถึง	สินค้าหรือบริการท่ีได้รับเหนือกว่าความคาด

หวัง	(ข้ันสูงกว่า)	(Aaker,	1991,	p.	59)	

	 จากท่ีกล่าวมาเก่ียวกับองค์ประกอบในการสร้าง

คณุค่าแบรนด์	การรบัรูถึ้งคณุภาพจดัได้ว่าเป็นองค์ประกอบ

ที่สโมสรลิเวอร์พูลขาดหายไปเป็นระยะเวลาหลายสิบป	ี

สโมสรอาจจะมีเกียรติประวัติในอดีตที่ยิ่งใหญ่แต่กับสภาพ

ปัจจบุนัทีส่โมสรห่างหายจากความส�าเรจ็เป็นระยะเวลา	20	

กว่าปี	ท�าให้องค์ประกอบการรับรู้ถึงคุณภาพไม่สามารถส่ง

ไปถึงผู้บริโภคได้	ถึงแม้ใน	ค.ศ.	2010	ที่กลุ่มเฟนเวย์สปอร์ต

ส์	กรุ๊ป	(FSG)	โดยจอห์น	เฮนรี่(John	Henry)	ได้ลงนาม

ซ้ือกิจการสโมสร	สโมสรก็ยังไร้ซ่ึงความส�าเร็จต่อมาอีก	5	

ปี	จนกระท่ังปีค.ศ.	2015	 ท่ีสโมสรตัดสินใจจ้างเจอร์เก้น	

คล็อปป์(Jürgen	Klopp)	เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมพร้อมให้

สิทธิ์เด็ดขาดในการตัดสินใจสร้างทีมแก่เขา	ประโยคแรกท่ี

เจอร์เก้น	คล็อปป์	(Jürgen	Klopp)	พูดกับแฟนบอลของ

สโมสร	คือ	“We	have	to	change	from	doubters	to	

believers,	Now”	ซึ่งความหมายคือ	“สิ่งแรกที่ผมจะท�าให้

กับสโมสรแห่งนี้	 นั่นคือการเปลี่ยนแปงแฟนบอลที่ก�าลัง

ลังเล	สงสัยหรือไม่มั่นใจในทีม	ให้กลับมาเป็นผู้ท่ีเชื่อและ

ศรัทธาในทีมอีกครั้ง”	(BBC	Sport,	2015)

	 เจอร์เก้น	คล็อปป์(Jürgen	Klopp)	เริ่มสร้างทีม

ของตัวเอง	 เขาค่อยๆสรรหานักฟุตบอลท่ีเข้ากับรูปแบบ

การท�าทีมของเขา	 โดยไม่เน้นการซ้ือนักฟุตบอลท่ีมีค่าตัว

สูง	 แต่ก็พร้อมจะทุ่มเงินเพื่อซื้อหากนักฟุตบอลคนนั้นมี

ความเหมาะสมกับระบบของทีม	นับจากปี	ค.ศ.	2015

-2018	 เจอร์เก้นคล็อปป์น�าสโมสรลิเวอร์พูลเข้าชิงบอล

ถ้วยในประเทศ	1	ครั้ง	 และบอลสโมสรยุโรป	2	ครั้ง	 ซึ่ง

สโมสรลิเวอร์พูลต้องฝ่ายพ่ายแพ้ท้ัง	3	ครั้ง	แต่	เจอร์เก้น	

คล็อปป์(Jürgen	 Klopp)	 ไม่เคยหมดศรัทธาเขาประกาศ

ว่า	 “เราคือลิเวอร์พูล-นี่มันแค่จุดเริ่มต้นของเราเท่านั้น”	

แฟนบอลของสโมสรก็เช่นกันต่างเช่ือมั่นและศรัทธาใน
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ตัว	เจอร์เก้น	คล็อปป์	(Jürgen	Klopp)	และมั่นใจว่าชาย

ผู ้นี้จะน�าพาความส�าเร็จมาสู ่ทีมได้อย่างแน่นอน	 (BBC	

Football,	2019)

	 จนกระทั่ง	ค.ศ.	2019	สโมสรลิเวอร์พูลลงแข่งขัน

ฟุตบอลสโมสรยุโรป	ยูฟ่า	แชมป์เปี้ยนลีก	ซึ่งปีก่อนสโมสร

พ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศแต่ในปีน้ีพวกเขากลับมาอย่าง

เชื่อมั่นว่าภารกิจนี้ยังไม่ส�าเร็จ	 ลิเวอร์พูลลงแข่งขันและ

ประสบชัยชนะจนเข้าสู ่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งและ

ครั้งน้ีก็ประสบความส�าเร็จ	 สโมสรลิเวอร์พูลสามารถคว้า

ชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศและได้เป็นเจ้าสโมสรยุโรป	 ใน

วันที่สโมสรเดินทางกลับมายังเมือง	ลิเวอร์พูลมีผู้คนร่วม	1	

ล้านคนออกมาเฉลิมฉลอง	ณ	ใจกลางเมอืงเพราะนีค่อืความ

ส�าเร็จทีแ่ฟนบอลลเิวอร์พลูรอมานาน	ส่วนการแข่งขนัลกีใน

ประเทศสโมสรแข่งขันชิงแชมป์กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิติ้

จนถึงนัดสุดท้ายก่อนจะจบด้วยอันดับสองที่มีคะแนนสูงสุด

ในประวัติศาสตร์ของทีมฟุตบอลที่ได้อันดับสอง	ภายหลังค

วามส�าเร็จที่สโมสรก้าวมาเป็นจ้าวยุโรปแล้ว	ลิเวอร์พูลยัง

ไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกและสามารถคว้าแชมป์กลับ

มา	(BBC	Football,	2019)

	 จากความส�าเร็จดังกล่าวไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่ตาม

มาคือสโมสรลิเวอร์พูลได้รับการยอมรับจากแฟนฟุตบอล

ในเรื่องคุณภาพของสโมสร	 คุณภาพของผู้จัดการทีมและ

คุณภาพของผู้เล่นจนใน	ค.ศ.2019	ได้รับการจัดอันดับให้

เป็นสโมสรอันดับหนึ่งของยุโรปจากการจัดของ	Football	

Database	 นอกเหนือจากการรับรู้ถึงคุณภาพของสโมสร

แล้ว	เจอร์เก้นคล็อปป์ยังได้กล่าวไว้เพิ่มเติมว่า	“ผมคิดว่า

สิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คนแข็งแกร่งจะท�าคือการน�าคนที่เก่งกว่า

คณุในด้านใดด้านหน่ึงมาท�างานร่วมกนักบัคุณ”การทีส่โมสร

ลิเวอร์พูลมาไกลได้ขนาดนี้	ไม่ใช่เป็นเพราะตัวเขาคนเดียว

แต่ยังมีทมีงานทีค่อยให้ค�าปรึกษาแนะน�า	ไม่ว่าจะเป็น	แจค็	

โรบนิสัน	(Jack	Robinson)	(ผูช่้วยโค้ชผูร้กัษาประตู)	,	เปปิน	

ลินเดอร์ส	(Pepijn	Lijnders)	(ผู้ช่วยผู้จัดการทีม),	จอห์น	

อัชเตอร์เบิร์ก	(John	Achterberg)	(โค้ชผู้รักษาประตู)	,ปี

เตอร์	คราเวียตซ์	(Peter	Krawietz)	(ผู้ช่วยผู้จัดการทีม)	,	

อันเดรียส	คอร์นเมเยอร์	(Andreas	Kornmayer)	(หัวหน้า

ฝ่ายฟิตเนส)	,	ดร.แอนดรว์ู	มาสเซ่ย์(Andrew	Massey)	(หวั

หน้าทีมแแพทย์)	,	ฟิลิปป์	ยาค็อปเซ่น(Philipp	Jacobsen)		

(ผู้จัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์)	,	โมนา	เนม

เมอร์	 (Mona	 Nemmer)	 (นักโภชนาการ)	 ,	 โธมัส	 กรอ

นเนมาร์ค	(Thomas	Gronnemark)	(ผู้เชี่ยวชาญการทุ่ม)	

,	เดฟฟัล	โลวส์	 (Dave	Fallows)	(หัวหน้าฝ่ายสรรหา)	,	

แบร์รี่	ฮันเตอร์(Barry	Hunter)	(หัวหน้าทีมแมวมอง)รวม

ไปถึง	 ไมเคิล	 เอ็ดเวิร์ดส์	 (Michael	 Edward)	 (ผู้อ�านวย

การฝ่ายกีฬา)	เอียน	เกรแฮม	(Ian	Graham)	(ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวิจัย)	และผู้บริหารของสโมสร	 ซ่ึงสิ่งนี้สะท้อนให้เห็น

คุณภาพของทีมงานที่ท�างานเป็นทีมโดยอาศัยการเคารพ	

การให้เกียรติ	ความสามัคคี	จนสร้างลิเวอร์พูล	ให้เป็นปึก

แผ่นเดียวกันและนี่คือผลลัพธ์ที่ทุกคนร่วมมือกันโดยไม่มี

ใครเหนือกว่าใคร

	 ต่อเนื่องมาในฤดูกาลแข่งขัน	2019	-2020	สโมสร

ฟตุบอลลเิวอร์พลูยงัคงรกัษามาตรฐานของทมีไว้ได้อย่างต่อ

เนื่องจนถึงปัจจุบัน	สโมสรลิเวอร์พูลลงท�าการแข่งขันลีกใน

ประเทศอังกฤษไปแล้ว	27	นัดโดยมีผลงาน	ชนะ	26	นัด	

เสมอ	1	นัด	มีคะแนนน�าเป็นอันดับหนึ่งอยู่บนตารางการ

แข่งขัน	ท�าให้เหล่าแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลต่างมั่นใจ

ว่าการรอคอยตลอดระยะเวลา	 30	 ปีกับต�าแหน่งแชมป์

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก�าลังจะสิ้นสุดลง	 จนท�าให้นึกย้อนไป

ถึงค�าพูดของเจอร์เก้นคล็อปป์	อีกครั้งว่า	“We	have	to	

change	from	doubters	to	believers,	Now”	(เราจะ

เปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความเช่ือ)	

(BBC	Football,	2019)

	 ที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าแบรนด์

ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล	 ท�าให้สโมสรลิเวอร์พูลก้าว

ข้ึนมาติดใน	 10	 อันดับสโมสรฟุตบอลท่ีมีมูลค่าสูงที่สุด

ในโลก	 อยู่ที่อันดับ	 6	 มีมูลค่าสูงถึง	 1,191	 ล้านยูโรเพิ่ม

ข้ึน	20	%	จากปีก่อน	มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนมากของสโมสรส่วน

หนึ่งมาจากการประเมินมูลค่านักเตะของสโมสร	ท่ีนักเตะ

ของสโมสรลิเวอร์พูลเกือบทั้งหมดมีมูลค่าทางการตลาด

เพิ่มขึ้นจากมูลค่าเงินที่ซื้อมา	 ไม่ว่าจะเป็น	 โมฮาเม็ด	 ซา

ลาห์(Mohamed	Salah),	ซาดิโอ	มาเน่	(Sadio	Mané),	

เวอร์กิล	ฟานไดค์	(Virgil	van	Dijk),	เทรนท์อเล็กซานเดอร์

อาร์โนลด์	(Trent	Alexander-Arnold),	แอนดรูว์	โรเบิร์ต

สัน(Andrew	Robertson),	ฟาบินโญ่	(Fabinho),	เฟอร์

มิโน่(Firmino)	 ท้ังนี้ไม่นับรวมรายได้อื่นๆท้ังจากการขาย

ตั๋วการแข่งขัน	 ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายได้จากการ

ขายของท่ีระลึก	 รวมถึงก�าไรจากการซ้ือขายผู้เล่น	 ท�าให้

สโมสรมีผลประกอบการท่ีเป็นก�าไรถึง	4,346ล้านบาทใน

ปี	2018	และในปี	2019-2020	รายได้ท่ีมีจ�านวนเพิ่มขึ้น
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อย่างมหาศาลก็มาจากการเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์และ

พาร์ทเนอร์ของแบรนด์สินค้าต่างๆที่วิ่งเข้ามาหาสโมสร

ลิเวอร์พูลซ่ึงเกิดจากความส�าเร็จในผลงานของสโมสรใน

รอบปีที่ผ่านมา	อาทิเช่น	Western	Union,	Carlsberg,	

Standard	Chartered,	AXA,	1XBET,	Levi’s	รวมไปถึง

แบรนด์ล่าสุดอย่าง	Nike	ที่จะเป็นสัญญามูลค่ามหาศาลกับ

การเป็นผู้อุปถัมภ์ชุดแข่งขันให้กับสโมสรลิเวอร์พูล	และใน

อนาคตก็เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลน่าจะมีผล

ประกอบการและมูลค่าของสโมสรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัน

เป็นผลมาจากการสร้างทีมที่หวังผลในระยะยาว

บทสรุป
	 การสร้างคุณค่าแบรนด์	คือ	การสร้างความเชื่อม

โยงหรือความสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ของสินค้าหรือบริการ

โดยเป็นการเพิ่มหรือจัดหาคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือ

บริการ	ที่อยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริงของตัวสินค้า

หรือบริการ	ส�าหรับคุณค่าแบรนด์ของสโมสรลิเวอร์พูลนั้น

เกิดจากองค์	ประกอบทั้ง	4	องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น	การ

สร้างความภกัดใีนแบรนด์ให้เกดิขึน้กบัแฟนบอลของสโมสร

และขยายไปสู่กลุ ่มใหม่	 การเชื่อมโยงในแบรนด์เพ่ือให้

แฟนบอลหรือกลุ่มคนทั่วไปสามารถเชื่อมโยงแบรนด์ของ

สโมสรเข้ากับสิ่งต่างๆที่สโมสรสร้างขึ้น	 การตระหนักรู้ใน

แบรนด์คือการท่ีแฟนฟุตบอลหรือผู้บริโภคสามารถระลึก

ถึงแบรนด์สโมสรได้ก่อนสโมสรอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการที่

จะสร้างแฟนบอลกลุ่มใหม่และการรับรู้ในคุณภาพแบรนด์

ผ่านผลงานของสโมสร	 ซ่ึงเกิดจากการท�างานร่วมกันของ

ทีมงานท้ังเจ้าของสโมสร	ประธาน	ผู้บริหาร	ผู้จัดการทีม	

นักเตะและเหล่าทีมงาน	 ซ่ึงไม่สามารถขาดองค์ประกอบ

ใดองค์ประกอบหนึ่งไปได้	 และผลจากการสร้างคุณค่า	

แบรนด์สโมสรลิเวอร์พูล	 ก็ถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นมูลค่า

ของสโมสรท่ีสูงข้ึน	รายได้ของสโมสรท่ีเพิ่มข้ึนท้ังจากการ

ขายบัตรเข้าชมการแข่งขัน	การขายเสื้อแข่งขันและของที่

ระลึก	ค่าลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสด	ส่วนแบ่งจากการเข้า

แข่งขันรายการต่างๆ	รางวัลจากการคว้าแชมป์และจ�านวน

ผู้อุปถัมภ์สโมสรท่ีเพิ่มท้ังจ�านวนแบรนด์และจ�านวนเงิน	ใน

การท่ีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จท่ีก�าลังจะเกิด

ข้ึนต่อไปในอนาคตของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูล	ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทาง

บัญชีของภาคธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชี	และผู้

ท�าบัญชีมีความเข้าใจในมาตรการที่เป็นแนวทางให้เลือกปฏิบัติ	ในการจัดท�างบการเงินเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและ

ฐานะการเงินของกิจการที่สะท้อนให้เห็นได้ถึงสถานการณ์	ข้อจ�ากัด	และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาหรือรอบ

ระยะเวลาที่จัดท�างบการเงินภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน	มาตรฐานการบัญชี	และแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวข้อง

กับกิจการ	 และเพ่ือแสดงให้เห็นว่าหากกิจการเลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวทางบัญชีในสถานการณ์แพร่

ระบาดของโควิด-19	จะสามารถมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ค�ำส�ำคัญ:	มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชี,	โควิด	19

Abstract

	 This	 article	 is	 a	 documentary	 study	 by	 collecting	 data,	 news	 relating	 to	 accounting	 

temporary	measures	for	businesses	 in	the	epidemic	situation	of	COVID-19,	which	the	objective	of	 

allowing	 those	 responsible	 for	bookkeeping	 and	 the	bookkeeper	must	have	 an	understanding	 to	

choose	of	the	accounting	guidance,	in	preparation	financial	statements	to	report	business	performance	

and	financial	status,	 it	 reflects	the	situation,	limitations	and	economic	conditions	 in	the	period	or	

period	of	preparation	of	financial	statements	under	the	Thai	Financial	reporting	standards,	Thailand	

Accounting	Standards	and	Accounting	Guidance	related	to	the	business,	and	to	represent	that	if	the	

business	discriminates	following	accounting	temporary	relief	measures	in	the	epidemic	situation	of	

Covid-19	will	be	able	to	get	involved	for	driven	the	economy.

Keywords:	Accounting	temporary	relief	measures,	COVID	19
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บทน�ำ
	 ในภาวะวิกฤตของโรคระบาดที่ยังไม่รู้ว่าจะมีจุด

สิ้นสุดการระบาดได้อย่างเด็ดขาดเมื่อใด	 จากในช่วงไม่กี่

เดือนที่ผ่านมา	เชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า	“COVID	19”	เป็นที่รู้จัก

กันทั่วโลก	และส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจท่ัวโลก

รวมทั้งประเทศไทย		การรายงานผลการด�าเนินงาน	ฐานะ

การเงิน	 ยังเป็นหน้าที่หลักและบทบาทที่ส�าคัญของธุรกิจ

ไม่ว่าธุรกิจจะพบกับสถานการณ์ดีสุดหรือแย่สุดอย่างไร

ก็ตาม		นั่นคือหน้าที่ของนักบัญชียังต้องน�าเสนองบการเงิน

ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	สภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เป็นหน่วยงานหลักใน

การออกมาตรฐาน	แนวปฏบิติัทางบญัชใีห้นักบญัชนี�าไปเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

ได้มมีาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทางบญัชใีนช่วงสถานการณ์

อันยากล�าบากและมีผลกระทบทุกภาคส่วน		บทความนี้จะ

น�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทางบัญชี

ตามที่คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	

(กกบ.)	ได้อนุมัติ	แนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งเป็นมาตรการ

ผ่อนปรนชั่วคราวที่ได้ประกาศออกมาเพื่อเป็นทางเลือกใน

การปฏิบัติทางบัญชีของกิจการ	 โดยในฉบับแรกนั้นเป็น

มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับกิจการที่ให้ความช่วย

เหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลก

ระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 เพื่อช่วยผ่อนปรนให้กับสถาบัน

การเงินที่อยู ่ในก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	

(ธปท.)	 กิจการที่ให้สินเชื่อลูกค้า	 อาทิ	 กิจการเช่าซ้ือ	 กิจ

การลีสซิ่ง	 กิจการบัตรเครดิต	 รวมทั้งกิจการอื่น	 ๆ	 ทุก

กิจการ	ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย	ออกมาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงิน

เพ่ือช่วยให้ลูกหน้ีเกิดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 และฉบับต่อมาเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	

2019	 (COVID-19)	 เพื่อช่วยผ่อนปรนให้ทุกกิจการที่ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องต่างๆ	ได้แก่	เครื่อง

มอืทางการเงนิ	การวดัมลูค่ายตุธิรรม	สญัญาเช่า	ภาษเีงนิได้	

การด้อยค่าของสินทรัพย์	และประมาณการหนี้สินฯ	ซ่ึงได้

รับผลกระทบจากสถานการณ์	 COVID-19	 ที่ยังคงอยู่ใน

สถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนสูงอาจเป็นผลให้กิจการต้อง

ใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการ	ซึ่งมาตรการผ่อนปรน

ทั้ง	2	ฉบับดังกล่าวนั้นคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการ

บัญชีได้จัดท�าและผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนของคณะ

กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี	และคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว	ท้ังนี้หลังจากผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	(กกบ.)	

แล้ว	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้

มีผลบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชี

	 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์	ได้ก�าหนด

ให้	นติบุิคคลท่ีมหีน้าท่ีในการจดัท�าบัญชี	ตามมาตรา	8	หมวด

ที่	2	ของพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.2543	ได้แก่	ให้ห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียน	ซ่ึงได้แก่	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	และห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคล	บริษัทจ�ากัด	บริษัทมหาชนจ�ากัด	ที่จัด

ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย	กิจการร่วมค้า

ตามประมวลรัษฎากร	และนิติบุคคลอื่นตามท่ีก�าหนดโดย

กฎกระทรวง	โดยผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชีดังกล่าว	ต้องจัดท�า

บัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	(Thai	

Financial	Reporting	Standards	 -TFRSs)	 เพื่อให้เกิด

มาตรฐานในระดับสากล	และเป็นท่ียอมรับในวิชาชีพบัญชี	

พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.2543	ที่ใช้จนถึงปัจจุบันน้ีได้

ก�าหนดผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชีตามประเภทของธุรกิจ	 อาท	ิ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 ผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชีคือหุ้นส่วน

ผู้จัดการ	ส�าหรับบริษัทจ�ากัด	และบริษัทมหาชนจ�ากัด	ผู้

มีหน้าที่จัดท�าบัญชีคือ	กรรมการบริษัท		ทั้งนี้หนึ่งในหน้าท่ี

ของผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีของกิจการทุกประเภทคือหน้าที่

ในการจัดให้มี	“ผู้ท�าบัญชี”		(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์,	2543)

	 “ผู้ท�าบัญชี”	หมายถึง	ผู้รับผิดชอบในการท�าบัญชี

ของผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชี	ไม่ว่าผู้ท�าบัญชีนั้นจะเป็นลูกจ้าง

ของผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชีหรือไม่ก็ตาม	โดยผู้ท�าบัญชีต้องมี

คณุสมบตัติามทีก่ฏหมายก�าหนด	และไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ท�าบัญชีตามพระราชบัญญัติ

การบัญชี	พ.ศ.2547	รวมถึงคุณสมบัติด้านการศึกษาตาม

ประเภทท่ีก�าหนดแต่ละประเภทของกจิการ	ผูท้�าบัญชีมหีน้า

ที่และความรับผิดชอบจัดท�าบัญชีเพื่อแสดงผลการด�าเนิน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 79

งาน	ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ

ผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง	และตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยมีเอกสารที่ต้องใช้

ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน	(สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์,	2547)

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	มีพันธกิจ

หลัก	 คือ	 1)	 สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี	

เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ	 และระดับสากล		

2)	 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ	เพื่อเป็นกลไกส�าคัญ	ในการสนับสนุนเศรษฐกิจ

ของประเทศ	3)	เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญช	ี

เพ่ือให้ค�าาปรึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ใช้งบ

การเงิน	4)	เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในประเทศและระดับ

สากล	และ	5)	ส่งเสริมและก�ากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	

ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีท่ีมีระบบ

การจัดการที่ทันสมัย	และให้บริการอย่างมืออาชีพ		พันธ

กิจดังกล่าวด�าเนินภายใต้วิสัยทัศน์	 “เป็นองค์กรที่เสริม

สร้าง	 และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ

ร่วมสมัย	 เป็นสากลและมีจรรยาบรรณ”	 (สภาวิชาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์,	 2561)	 ก�าหนดมาตรฐาน

การการบัญชี	 (Thailand	 Accounting	 Standards)	

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (Thai	 Financial	

reporting	standards)	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ของกิจการรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี	 (Thai	

Standing	 Interpretations	 Committee	 Interpre 

tations)	 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน	 (TFRS	 Interpretations	 Committee	 Interpre 

tations)	และเนื่องด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทย	(Thai	Financial	Reporting	Standards	-TFRSs)	

ที่ถือปฎิบัติอยู่นั้นได้อ้างอิงมาจากมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ	 (International	 Financial	

Reporting	Standards-IFRS)	และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ	 (International	 Financial	

Reporting	Standards-IFRS)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ส�าหรบั

กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(Publicly	Accountable	 

Entities-	 PAEs)	 โดยแนวทางของมาตรฐานดังกล่าวจะ

จัดท�ารายงานทางการเงินจากแนวคิดราคายุติธรรม	(Fair	

Value)	 ซ่ึงในการปฏิบัติจะมีความยุ่งยากซับซ้อน	 และมี

ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติ	 อาจท�าให้เกิดภาระใน

ทางปฏิบัติส�าหรับกิจการขนาดกลางและหรือขนาดเล็ก

หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(Non-Publicly	

Accountable	Entities-	NPAEs)

	 กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

นัน้มกีระจายทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นกจิการ

ผลิต	กิจการบริการ	กิจการค้าปลีก	กิจการค้าปลีก	และกิจ

การอื่นๆ	ซ่ึงกิจการต่างๆเหล่านี้เป็นก�าลังส�าคัญของระบบ

เศรษฐกจิของประเทศตัง้แต่ระดบัชุมชนจนถึงระดบัประเทศ	

ดงันัน้หากกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยี

สาธารณะ	ซ่ึงจะมีลักษณะของกิจการท่ีแตกต่างจากกิจการ

ท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ	ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินชุดเดียวกันดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน	ย่อม

ท�าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านบัญชี

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯจึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติทาง

บัญชีส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 เพ่ือลด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	 โดยการประกาศยกเว้นการบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	 (TFRSs)	 บาง

ฉบบั	แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้หมด	เนือ่งจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่ไม่ได้ประกาศยกเว้นการบังคับ

ใช้หลายฉบับยังมีประเด็นท่ีมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ

ส�าหรบักจิการขนาดกลางหรอืกจิการขนาดย่อมหรอืกจิการ

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	โดยเมื่อปี	พ.ศ.	2554	สภาวิชา

ชีพบัญชีฯ	ได้มีประกาศของสภาวิชาชีพฯ	ฉบับที่	20/2554	

เรื่อง	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน

ท่ี	1	มกราคม	2554	 โดยมาตรฐานท่ีประกาศใช้ดังกล่าว	

เป็นผลจากการยกร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (Exposure	

Draft	on	Thai	Financial	Reporting	Standards	 for	 

Non-Publicly	Accountable	 Entities:	 ED-TFRS	 for	

NPAEs)	โดยก�าหนดวตัถปุระสงค์ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเพื่อ

เป็นการให้แนวทางในการรายงานการเงินที่มีคุณภาพที่

จะก่อให้เกิดประโยชน์	อันได้แก่	(1)	ส่งเสริมการน�าเสนอ

ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้

ประกอบการและผู้ใช้งบการเงินอื่นๆ		(2)	สนับสนุนให้เกิด
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การจดัสรรทรัพยากรให้มปีระสทิธภิาพทัง้ระดับจุลภาคและ

ระดับมหภาค	 (3)	 เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนให้ง่ายขึ้น	และช่วยลดต้นทุนของเงินทุน	และจาก

การผ่อนผันให้กิจการสามารถใช้วิธีการบัญชีที่ไม่ก่อให้

เกิดต้นทุนในการจัดท�างบการเงินสูงจนเกินไป	 และ	 (4)	

ส่งเสริมให้เกิดความสม�่าเสมอและเปรียบเทียบกันได้ของ

ข้อมูลทางการเงินท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งบการ

เงินเกิดความเชื่อมั่น	 ซึ่งน�าไปสู่การเติบโตของธุรกิจและ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวม	 ทั้งนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯได้

ก�าหนดค�านิยามของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธาณะไว้

ว่า	 “เป็นกิจการท่ีไม่เข้านิยามของกลุ่มกิจการที่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ”	ซึ่งกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะได้แก่

	 1.	 กลุ ่มบริษัทมหาชน	 ได้แก่	 บริษัทมหาชน

ที่อยู ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย)	 /กลุ ่ม

บริษัทที่ยื่น	Initial	Public	Offering	(IPO)	เพื่อเตรียมเข้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	/กลุ่มบริษัทมหาชนท่ีอยู่

นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	/	กลุ่มบริษัทท่ีเพิก

ถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหรือ

	 2.	กลุ่มสถาบันการเงิน	หรือมีลักษณะเฉพาะเช่น

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอ	ธุรกิจประกันภัย	และหรือ

	 3.	 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	

(Agricultural	Future	Exchange	Thailand:	AFET)

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้ถือปฏิบัติจะ

ต้องน�าไปใช้ส�าหรับการจัดท�ารายงานทางการเงินในแต่ละ

รอบระยะเวลาบัญชี	ประกอบด้วย	3	ส่วนคือ

	 1.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (ฉบับ

ปรบัปรงุ)	ซึง่เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศ

	 2.	มาตรฐานการบัญชีไทย	ซ่ึงเป็นมาตรฐานการ

บัญชีท่ีใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

	 3.	แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกมาใช้เฉพาะใน

ประเทศไทย	 ในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หรือมาตรฐานการบัญชีไม่ได้มีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ

ก�าหนดไว้

	 ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

ในปัจจุบันนั้นจัดท�าขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	ซึ่งมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทยนั้น	จะมีผลบังคับใช้ภายใน	1	

ปีนับจากวันท่ีถือปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิระหว่างประเทศ	(International	Financial	Reporting	

Standards-IFRS)

 

IFRS 2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022 

สภา
วิชาชีพ

บญีั 

2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023 

TFRS 15 กรอบ
แนวคิด 

TFRS 17 TFRS 16 
มาตรฐาน
กลุ่ม
เครื�องมือ
ทาง
การเงิน 

ภำพ 1 ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ที่มำ:	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 81

	 จากภาพที	่1	แสดงถงึทศิทางมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทยตามทีส่ภาวชิาชพีบญัชไีด้วางกรอบการ

พัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาท่ีท�า

กับลูกค้า	มีผลบังคับใช้	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	และ

ในปี	 2563	 ตามทิศทางที่ก�าหนดจะมีมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินฉบับที่	 16	 เรื่องสัญญาเช่า	 และมาตรฐาน

รายงานทางการเงินกลุ ่มเครื่องมือทางการเงิน	 จ�านวน	 

5	ฉบับ	ได้แก่	(1)	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	เรื่องการ

แสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	(2)	มาตรฐาน

รายงานทางการเงนิฉบบัที	่7	เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบั

เคร่ืองมอืทางการเงนิ	(3)	มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบั

ที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	(4)	การตีความมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบับที่	16	เรื่องการป้องกันความเสี่ยง

ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	และ	(5)	การ

ตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่	19	เรื่อง	การ

ช�าระหน้ีสนิทางการเงนิด้วยตราสารทนุ	ออกมาให้ถอืปฏบิตัิ 

	 อย่างไรกด็ใีนสถานการณ์ช่วงปลายปี	2562	ถงึช่วง

กลางปี	2563	ประเทศไทยและท่ัวโลก	ก�าลังเผชิญกับการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและมีแรงกระเพื่อมไปทั่ว

โลก	 ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยและท่ัวโลก	 และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่อาจคลีค่ลายได้ใน

เรว็วนั	และเมือ่ประเมนิผลกระทบโดยแบ่งตามขนาดบรษิทั	

พบว่าบริษัทขนาดเล็กมีปัญหาด้านสภาพคล่องมากที่สุด	

กล่าวคือ	จ�านวนบริษัทขนาดเล็กท่ีมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่

เพียงพอต่อการช�าระหนี้เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ	19.3	อาทิ	ร้าน

อาหาร	โรงแรม	การขนส่งทางน�้า	การขนส่งทางอากาศ	รอง

ลงมาคือบริษัทขนาดกลาง	และบริษัทขนาดใหญ่	อาทิ	ร้าน

อาหาร	บริการทางการเงินอื่นๆ	ดีลเลอร์รถยนต์	การขนส่ง

ทางอากาศ	ค้าปลีก	ท่ีจ�านวนบริษัทท่ีมีสินทรัพย์หมุนเวียน

ไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้เพิ่มข้ึนร้อยละ	13	และร้อยละ	

7.2	ตามล�าดับ	โดยภาพรวมของจ�านวนบริษัทท่ีมีสินทรัพย์

หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้เพิ่มข้ึนร้อยละ	18.4	

(สมประวิณ	มันประเสริฐ,	2563)	ดังภาพท่ี	2

ภำพ 2 การเพิ่มขึ้นของบริษัทที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากการระบาดของ COVID-19

ที่มำ:	ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19	ต่อเศรษฐกิจไทย	(https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/ 

							economic-covid-impact.html)
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	 สัญญาณของสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทที่

มีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้นั้น	ได้ส่ง

ผลต่อเน่ืองท�าให้เกิดการเลิกจ้างพนักงาน	การให้พนักงาน

ลาออกโดยสมัครใจ	การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ	ตลอดจนการ

ปิดกิจการ	 อาทิ	 โรงแรมเชอราตัน	 สายการบินนกสกู๊ต	

(NokScoot)	 (ปริยากร,	 2563)	 ที่เป็นสายการบินจาก

การร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง	“สายการบินสกู๊ต	ประเทศ

สิงค์โปร์และสายการบิน	นกแอร์	 ประเทศไทย	 (ผู้จัดการ

ออนไลน์,	 2563)	 และหลายกิจประสบปัญหาถึงขั้นยื่น 

ล้มละลาย

	 นอกจากนี้กลุ่มกิจการที่มีลูกหน้ีที่ประสบปัญหา

สภาพคล่องทางการเงินจากการระบาดของ	 COVID-19	

อาจส่งผลต่อกิจการเองเน่ืองจากการที่ลูกหน้ีของกิจการ

ไม่สามารถช�าระหนี้ให้แก่กิจการได้นั้นอาจท�าให้กิจการ

ขาดสภาพคล่องได้เช่นกันเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

จากลูกหนี้เพื่อมาใช้ในกิจการของตนได้	และท้ายที่สุดหาก

การระบาดของ	COVID-19	ยืดเยื้อต่อไปย่อมส่งผลกระทบ

โดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจไทย	และการกลับมาฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจยังคงต้องใช้ระยะเวลาและการผนึกก�าลังของทุก

ภาคส่วน	ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดผลกระทบดังกล่าว	

ภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด		มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ	 มาตรการเยียวยา	 มาตรการช่วยเหลือ

ภาคประชาชน	 และภาคธุรกิจ	 รวมถึงองค์กรอิสระอย่าง

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกประกาศ

มาตรมาตรผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีในสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

เช่นกัน	โดยออกเป็นแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อผ่อน

ปรนให้กับภาคธุรกิจในช่วงสถานการณ์อันยากล�าบากนี	้

โดยมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี	2	ฉบับ	ได้แก่

	 1.	 แนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่องมาตรการผ่อน

ปรนชั่วคราวส�าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้

รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ไทย	 วันบังคับใช้คือ	 1	มกราคม	2563	ถึง	 31	 ธันวาคม	

2564	 โดยแนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการ

ผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูก

หนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจไทยเท่านั้น	 ซึ่งเป็นทางเลือกปฏิบัติให้กับทุก

กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	ซึง่เป็นมาตรการขัน้ต�า่ในการให้ความช่วย

เหลือลูกหนี้	อาทิ	ผ่อนปรนการจัดช้ันลูกหนี้	การลดอัตรา

ผ่อนช�าระชั้นต�่า	การพักช�าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	และ

การพิจารณาลดดอกเบ้ียให้ลูกหนี้ตามความเหมาะสมของ

ลูกหนี้แต่ละราย	ท้ังนี้กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดัง

กล่าวจะรวมถึง	ธุรกิจบัตรเครดิต	ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียน

รถเป็นประกัน	 ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ

ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 และกิจการท่ีไม่ได้อยู่

ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 อาทิ	

ธุรกิจลิสซิ่ง	ธุรกิจเช่าซื้อ	ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	และ

ธุรกิจแฟคตอริ่ง	 นอกจากนี้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับ

นี้ให้ถือปฏิบัติกับการจัดชั้นลูกหนี้ที่เข้าตามลักษณะ	 รวม

ถึง	 ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่	 ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาด

ย่อม	และลูกหนี้รายย่อย	ซ่ึงยังคงมีศักยภาพในการด�าเนิน

ธุรกิจหรือสามารถช�าระหนี้ได้ในอนาคต	และได้รับผลกระ

ทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	

ซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ช่วยเหลือลูกหนี้

รายย่อย	 เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับประชาชนที่เป็น

หนีแ้ละได้รบัผลกระทบ	โดยเน้นการให้ความช่วยเหลอืด้าน

สภาพคล่องและการเร่งปรับโครงสร้างหนี้	 และปรับปรุง

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินส�ารองเพื่อให้

สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สามารถช่วยเหลือ

ลูกหนี้รายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	ได้อย่าง

เต็มที่	นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคาร

พาณิชย์	สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	และผู้ให้บริการทางการ

เงินอื่นในการก�าหนดมาตรการข้ันต�่าในการช่วยเหลือลูก

หนี้รายย่อยทุกรายท่ียังไม่ด้อยคุณภาพ	(Non-NPL)	ที่ใช้

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต	สินเช่ือส่วนบุคคล	เช่าซ้ือ	ลีสซ่ิง	สิน

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	และสินเชื่อธุรกิจ	SMEs		(ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย,	https://www.bot.or.th/covid19)	ดังนี้
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ตำรำง 1

มาตรการช่วยเหลือขั้นต�่าตามประเภทสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ กำรช่วยหลือขั้นต�่ำ

บัตรเครดิตและสินเช่ือเงินสดหมุนเวียน ลดอัตราผ่อนช�าระขั้นต�่าเหลือ
-	5%	ในปี	2563–64
-	8%	ในปี	2565
-	10%	ในปี	2566
ลูกหนี้ยังสามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต�่า
ลงได้

สินเชื่อส ่วนบุคคลที่ผ ่อนช�าระเป็นงวด	 และสินเช่ือจ�าน�า
ทะเบียนรถ

-	 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ:	 เลื่อนช�าระ
เงินต้นและดอกเบี้ย	3	เดือน
-	ผู้ให้บริการอื่น	:	เลือกระหว่าง	เล่ือนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย	
3	เดือน	หรือ	ลดค่างวดอย่างน้อย	30%	ของค่างวดเดิม	6	เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อ
-	รถมอเตอร์ไซค์	วงเงินไม่เกิน	35,000	บาท
-	รถทุกประเภท	วงเงินไม่เกิน	250,000	บาท
ลีสซิ่ง	มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน	3	ล้านบาท

ผู้ให้บริการเลือกระหว่าง	 เลื่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย	 3	
เดือน	หรือ	พักช�าระเงินต้น	6	เดือน

สินเชื่อบ้าน	วงเงินไม่เกิน	3	ล้านบาท พักช�าระเงินต้น	3	เดือน	และลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม

สินเชื่อธุรกิจ	วงเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท การเล่ือนก�าหนดช�าระหนี้ตามมาตรการการเล่ือนก�าหนด
ช�าระหนี้

ที่มำ:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 ส�าหรับการมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้	 SMEs	

นั้น	 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการเลื่อนก�าหนด

ช�าระหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	SMEs	ที่เป็นแหล่ง

จ้างงานส�าคัญของเศรษฐกิจไทย	 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี

สภาพคล่องเพียงพอในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด	

โดยลูกหน้ีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ	 SMEs	 ที่มีวงเงินสินเช่ือไม่

เกิน	 100	 ล้านบาท	 (ส�าหรับแต่ละสถาบันการเงิน)	 อาจ

จะได้รับสิทธิ์เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	นาน	6	เดือน	

โดยดอกเบี้ยที่พักช�าระไว้อาจทยอยจ่ายในงวดที่เหลือหรือ

ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างลูกหน้ีกับสถาบันการเงิน	 และลูก

หน้ี	SMEs	คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์คือ	(1)	เป็นผู้ประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย	 (2)	 ไม่เป็นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ	 (NPL)	 

ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2562	และ	(3)	มีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ	

(O/D,	working	cap,	term	loan,	trade	finance)	รวม

ทั้งกลุ่มธุรกิจกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน	100	ล้าน

บาท	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2562	อย่างไรก็ดีถ้าธุรกิจมีวงเงินกู้

อยู่มากกว่า	1	สถาบันการเงิน	ก็จะได้รับสิทธิ์นี้ส�าหรับทุก

สถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน	100	ล้านบาท		โดย

สิทธิ์ที่จะได้รับได้แก่	(1)	เลื่อนการช�าระหนี้	(ทั้งเงินต้นและ

ดอกเบ้ีย)	ภายในช่วง	6	เดือน	นับตั้งแต่วันท่ี	23	เม.ย.	ถึง	

22	ต.ค.	2563	(2)	เป็นการเลื่อนโดยอัตโนมัติ	ลูกหนี้ไม่ต้อง

ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อรับสิทธิ์	และ	(3)	ไม่ถือเป็นการ

ผิดนัดช�าระหนี้	ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

	 การปฏบัิตติามแนวปฏบัิตทิางบัญช	ีฉบับที	่1	เรือ่ง

แนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ส�าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 จึงเป็น

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจัดชั้นลูกหนี้	การกันเงินส�ารอง		

ฯ	ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการใช้ทางเลือก

	 การจัดชั้นลูกหนี้:	 ก�าหนดแนวปฏิบัติทางบัญชี	

เกี่ยวกับ	 (1)	 การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อย

คุณภาพ	 (Non-NPL)	 (2)	 การให้ความช่วยเหลือแก่ลูก

หนี้ท่ีด้อยคุณภาพ	 (NPL)	 (3)	 การให้สินเช่ือประเภทเงิน

ทุนหมุนเวียน	(Working	capital)	แก่ลูกหนี้เพิ่มเติม	เพื่อ

เสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อ

เนื่องในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	และ	(4)	กิจการ
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สามารถน�าแนวทางการพิจารณา	 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

สาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	 (Significant	 Increase	

in	Credit	Risk:	SICR)	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	มา

พิจารณาการเปล่ียนการจัดชั้นลูกหนี้

	 ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลนั้น	 แนวปฎิบัติ

ทางการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดไว ้ว ่าเมื่อกิจการเลือกใช ้

มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวใดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับนี้	กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทางเลือก

ดังกล่าว	ข้อเท็จจริง	และสถานการณ์ที่กิจการปฏิบัติตาม

หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 รวมถึง	 การเปิดเผยข้อมูล

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 แนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 มาตการผ่อน

ปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	วันบังคับใช้คือ	1	มกราคม	

2563	ถึง	31	ธันวาคม	2563	โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์	(1)	เพือ่เป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

ส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ

จาก	COVID-19	(2)	เพื่อลดผลกระทบในบางประการจาก

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	

เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม	มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	มาตรฐาน

การบัญชี	ฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้		มาตรฐานการบัญชี	

ฉบับที่	36	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์	มาตรฐานการ

บัญชี	ฉบับที่	37	 เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินท่ีอาจ

เกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	และแนวปฏิบัติทางการ

บัญชี	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล

ส�าหรับธุรกิจประกันภัย	และ	(3)	เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)

	 ทั้งนี้กิจการที่ได้รับผลกระทบจาก	 COVID-19		

และต้องจัดท�างบการเงิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในขณะที่ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบจาก	 COVID-19	 ยังมี

ความไม่แน่นอนสูง	 อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการ

ต้องใช้ดุลยพินิจมากเนื่องจากอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ	ต่อ

การประมาณการ	การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ	เกี่ยว

กับการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด

ข้ึน	 การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	

การวัดมูลค่ายุติธรรม	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 และการ

ประมาณการหนี้สิน	ดังนั้น	แนวปฏิบัติทางการบัญชีจึงให้

มาตรการ	ผ่อนปรนช่ัวคราวแก่กิจการซ่ึงเป็นผู้มีหน้าที่จัด

ท�าบัญชีในการจัดให้มีการท�าบัญชี	อาทิ

	 การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	 ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 16	 เรื่อง	 สัญญาเช่า	 หาก

กิจการในฐานะผู้เช่า	 ได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า

จากผู้ให้เช่า	เนื่องจากสถานการณ์	COVID-19	กิจการ	(ผู้

เช่า)สามารถเลือกที่จะไม่ต้องน�าการลดค่าเช่าดังกล่าวมา

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	โดยเมื่อกิจการ(ผู้เช่า)	

เลอืกตามทางเลอืกดงักล่าวแล้วกจิการ(ผูเ้ช่า)ต้องถอืปฏบิตัิ

กับทุกสัญญาท่ีได้รับการลดค่าเช่า	และเมื่อกิจการ	(ผู้เช่า)

ได้รบัการยนืยนัการลดค่าเช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทยอย

ปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีครบก�าหนดแต่ละงวดตาม

สัดส่วนที่ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่า

ตามที่ค�านวณไว้เดิมตามจ�านวนงวดที่ได้รับการลดค่าเช่า		

พร้อมท้ังกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้	 และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ใน

แต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง	ซ่ึงอาจท�าให้เกิด

ผลต่างในการบันทึกรายการ	 และหากมีผลต่างเกิดขึ้นให้

กิจการ	(ผู้เช่า)	บันทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก�าไรหรือขาดทุน	

ปรับลดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า	 โดยไม่ต้องปรับปรุง

มูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้	และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญา

เช่าทั้งหมดใหม่โดยทางเลือกปฎิบัติตามแนวทางของข้อ

ก�าหนดนี้จ�ากัดเฉพาะกิจการด้านผู้เช่าเท่านั้น	 อย่างไรก็

ดีกิจการท้ังด้านผู้เช่า	 และด้านผู้ให้เช่ายังต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	เรื่อง	สัญญา

เช่า	ในเรื่องอื่นท่ีเก่ียวข้อง

	 การวัดมูลค่ายุติธรรมส�าหรับรายการสินทรัพย์

ทางการเงิน	และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัด

มลูค่ายตุธิรรม	ในส่วนของสนิทรพัย์ทางการเงนิเฉพาะทีเ่ป็น

ตราสารหนี้ตามนิยามของตราสารหนี้ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับท่ี	 32	 เรื่อง	 การแสดงรายการเครื่องมือ

ทางการเงนิ	กจิการสามารถพจิารณาให้ค่าน�า้หนกัทีน้่อยใน

สถานการณ์	COVID-19	เพื่อการประเมินมูลค่ายุติธรรมได	้

แต่กิจการยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
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เงิน	ฉบับที่	 13	 เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม	 ในเรื่องอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง	 ส่วนการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงิน	อาทิ	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	กิจการสามารถเลือกท่ีจะไม่

น�าข้อมลูทีเ่ก่ียวกบัสถานการณ์	COVID-19	ทีอ่าจจะกระทบ

ต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตใช้ประกอบเทคนิค

การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้กิจการยังต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การ

วัดมูลค่ายุติธรรม	ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

	 การประมาณการหนี้สิน	ตามมาตรฐานการบัญชี	

ฉบับที่	37	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน	

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์	

COVID-19	เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง	กิจการ

สามารถเลอืกทีจ่ะไม่น�าสถานการณ์	COVID-19	มาพจิารณา

เป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลท�าให้เกิด	 ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ง

เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต	 ทั้งน้ี	 กิจการยังต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	37	เรื่อง	ประมาณการหนี้

สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	ในเรื่อง

อื่นที่เกี่ยวข้อง

	 ส�าหรบัการเปิดเผยข้อมลูของกจิการทีเ่ลอืกปฏบิตัิ

ตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติม

ทางบัญชีใด	 ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้	 กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทางเลือกดังกล่าว	 ข้อ

เท็จจริง	 และสถานการณ์ที่กิจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวม

ถึงการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป
	 ประเทศไทยและประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญกับ

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	และประเทศไทยอยูใ่นห้วงเวลาการน�าพาภาค

ประชาชนทุกสาขาอาชีพ	องค์กรภาครัฐ	องค์กรภาคธุรกิจ	

เคลื่อนที่ฝ่าวิกฤตด้วยความร่วมแรงร่วมใจ	 ผสานสรรพ

ก�าลังต่างๆ	 อย่างมีสติและรอบคอบ	 เพื่อให้เศรษฐกิจขับ

เคลื่อนไปได้	ส�าหรับส่วนงานบัญชีที่เป็นกลไกหนึ่งท่ีส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจ	 ในการจัดท�ารายงานทางการเงินและ

น�าเสนองบการเงินแก่ผู ้มีส่วนได้เสียให้เข้าใจถึงผลการ

ด�าเนินงาน	 และฐานะการเงินของกิจการ	 ท่ีสะท้อนภาพ

การด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจ	และข้อจ�ากัด

ต่างๆ	มากมาย	ดังนั้นผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	ผู้ท�าบัญชี	ต้องมี

ความเข้าใจในสถานการณ์	และติดตามมาตรการต่างๆ	ของ

ทุกภาคส่วนที่ออกมาตรการมาในช่วงสถานการณ์ที่กระทบ

ทั่วโลก	 โดยเฉพาะมาตรการที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับ

ดูแลดั่งเช่นท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรการผ่อนปรน

ช่ัวคราวทางบัญชีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19	

เนื่องด้วยเป็นการก�าหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชี	2	ฉบับ	

ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติทางการบัญชี	การจัดท�า

และการน�าเสนองบการเงินของกิจการภายใต้ข้อเท็จจริงใน

ห้วงสถานการณ์ดังกล่าว	แม้ว่ามาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ทางบัญชีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19	 ทั้ง	 2	

ฉบบัดงักล่าว	มไิด้ออกมาเพือ่บงัคบัให้ทกุกจิการต้องปฏบิตัิ

ตาม	แต่เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการสามารถ

เลือกปฏิบัติได้	ดังนั้นกิจการจึงควรน�าแนวทางเลือกปฏิบัติ

มาพิจารณาว่าจะด�าเนินการได้หรือไม่	อย่างไร	ด�าเนินการ

ได้มากน้อยเพียงใด	โดยอาจต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วม

ของกิจการท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนให้

เศรษฐกิจของประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้าน

สวัสดิการผู้สูงอายุ	(2)	ศึกษาปัญหา	อุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้าน

สวัสดิการผู้สูงอายุ	 ของกรุงเทพมหานคร	 และ	 (3)	 เสนอรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายท่ีดี	 วิธีด�าเนิน

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากรของส�านักงานเขต

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	235	คน	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติท่ีใช้ความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

จ�านวน	 18	 คน	 และผู้สูงอายุจ�านวน	 10	 คนในกรุงเทพมหานครฯ	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการ

ศึกษาวิจัยพบว่า	 1)	 การบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ	 ของ	

กรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	2)	ปัญหา	อุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหา	3	ด้าน	ดังนี้	1.	ปัญหาด้านการวางแผนงบประมาณพบว่า	แผนงบ

ประมาณในการได้รับโอนงบประมาณจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลช่วงต้นปีงบประมาณจะมีความล้าช้า	2.	ปัญหาด้านการ

บริหารงบประมาณพบว่าในการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้สูงอายุโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุท่ีบัญชีอาจจะผิดไม่

สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีได้จึงต้องน�าเงินโอนกลับมายังบัญชีของส�านักงานเขตจึงเกิดปัญหาที่ต้องด�าเนินการเบิกจ่ายให้

ใหม่	3.	ปัญหาด้านการติดตามประเมินผลพบว่าส�านักงานเขตมีการตรวจสอบงบประมาณ	และการท�างาน	แต่เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีภารกิจมาก	 การจัดงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการ

ของผู้สูงอายุ	 3)	 รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายท่ีดี	 ของกรุงเทพมหานคร	ควรมีประสิทธิผลของบริการ	

ความเหมาะสม	 ความเป็นธรรม	 และการก่อให้เกิดการท�างานร่วมกันในการจัดสวัสดิการของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง

มีการจัดการงบประมาณอย่างมีระบบ	ในการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและ

โปร่งใสน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนได้

ค�ำส�ำคัญ:	การบริหาร,	งบประมาณ,	การบริหารงบประมาณ,	สวัสดิการ,	สวัสดิการผู้สูงอายุ
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Abstract

 The	purpose	of	this	research	was	to	(1)	study	the	administration	of	the	budget	for	focus-based	

work	on	the	welfare	strategy	for	the	elderly	(2)	study	the	problems	and	obstacles	in	managing	the	

budget	for	the	elderly.	(3)	propose	a	budget	management	model.The	method	of	conducting	research	

is	a	combination	of	quantitative	research	methods.	Data	were	collected	by	using	questionnaires	from	

the	personnel	of	the	Bangkok	Metropolitan	Office,	totaling	235	people.	Data	were	analyzed	using	 

statistical	 packages	 using	 frequency,	 percentage,	mean	 and	 standard	 deviation.	 The	 qualitative	 

research	 Collected	 data	 by	 conducting	 in-depth	 interviews	 with	 18	 Bangkok	 administrators	 and	

10	 elderly	 people	 in	 Bangkok	 Analyze	 data	 with	 content	 analysis	 method.The	 results	 of	 the	 

research	were	as	follows	(1)	budget	expenditure	management	focused	on	performance	based	on	the	 

strategy	of	 elderly	welfare	 in	 Bangkok	 as	 a	whole	was	 at	 a	 high	 level	 (2)	 problems	 in	 the	mana 

gement	of	budget	expenditure,	focusing	on	performance	based	on	the	elderly	welfare	strategy,	found	

that	there	are	3	problems	as	follows:	1.	budget	planning	issues,	found	that	the	planned	budget	to	

get	the	transfer	budget	from	Government	grants	early	budget	will	have	a	lag.	2.	budget	management	 

issues,	found	that	in	budget	disbursements,	with	seniors	by	transferring	funds	to	the	elderly	who	may	

be	unable	to	transfer,	it	must	take	account	of	the	money	were	coming	to	the	Office	is	an	issue	that	

needs	to	be	taken	to	new	disbursements	3.	the	evaluation	found	that	the	District	Office	has	a	budget	

and	monitoring	the	work,	but	because	the	officials	of	the	Bangkok	Metropolitan	Administration.	Bud 

geting	in	the	elderly	care	also	does	not	cover	the	needs	of	the	elderly.	3)	management	expenditure	

budget	best	of	Bangkok	should	have	on	the	effectiveness	of	services,	appropriateness	and	fairness	

pose,	collaboration	in	community	welfare	by	people	in	the	community	have	budget	management	

systems.	In	the	expenditure	budget.	you	can	check	the	clear	and	transparent	contribute	to	improving	

the	quality	of	life	of	the	elderly	in	sustainable.

Keywords:	Administration,	Budget,	Budget	management,	Welfare,	Welfare	for	the	elderly

บทน�ำ
	 สถานการณ์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง	ประมาณปีละ	1.19	ล้านคนหากเทียบกับเด็กเกิด

ใหม่ในปี	พ.ศ.	2557	มีเพียง	7.7	แสนคน	ขณะที่จ�านวน

ประชากรไทยก�าลังเพิ่มช้าลงนั้น	 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง	เมื่ออัตราเกิด

ลดต�่าลงอย่างมากและผู้คนมีอายุยืนยาวนั้น	สังคมไทยจึง

ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว	จากโครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้ปัจจุบัน	 ผู ้สูงอายุท่ัว

ประเทศมีประมาณ	 9.9	 ล้านคน	 จากจ�านวนประชากร

ประมาณ	64.8	ล้านคน	กรณีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	อีก	

10	ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุ	15.1	ล้านคน	นั่นหมายความ

ว่า	ค่าใช้จ่ายของรัฐเพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้อง

เพิ่มข้ึนตามมา	การดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับบริการไม่ท่ัวถึง

และส่งผลให้คณุภาพชวีติลดลง	ดงันัน้การเตรยีมการจะต้อง

เสรมิสร้างหลกัประกนัชวีติของผูส้งูอายแุละผูด้้อยโอกาสใน

เรื่องสุขภาพ	รายได้	ที่อยู่อาศัย	ผู้ดูแล	สภาพแวดล้อมและ

ความมัน่คง	รวมทัง้ความรูแ้ละการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร	การ

จดัสวสัดกิารต้องเตรยีมการระยะยาว	โดยให้ครอบครวัและ

ชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเก้ือกูลผู้สูงอายุ	และ

ผู้ด้อยโอกาส	นอกจากนี้	การจัดสวัสดิการจะต้องขยายให้มี
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ความครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะหลักประกันความสูงวัย

และความมั่นคงซึ่งต้องท�าในเชิงบูรณาการ	โดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม	และครอบคลุมการช่วยเหลือ

ทุกคนในสังคมให้ได้รับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพ

ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน	(ส�านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล,	2560,	น.	70)

	 จากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ก�าลัง

เข้าสู ่ประเทศสังคมผู้สูงอายุ	 โดยจากการประมาณของ

ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาติ	 (สศช.)	คาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใน

ปี	2567	ประกอบกับที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายในด้าน

สวัสดิการต่าง	ๆ	หลายด้าน	เช่น	ด้านการรักษาพยาบาล	

ด้านการศึกษา	ด้านประกันรายได้	และประกันการว่างงาน

เป็นต้น	นอกจากนี้	การที่ฝ่ายการเมืองเริ่มให้ความส�าคัญ

กับการใช้จ่ายในลักษณะที่เป็นโครงการประชานิยมเช่น	

อดีตนายกรัฐมนตรี	 (นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ)	 มีนโยบาย

ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสวัสดิการในปี	 2559	

และการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรัฐบาลปัจจุบัน	และ	

มารัฐบาลสมัยน.ส.ยิ่งลักษณ์	 เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้ขับ

เคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	3	ด้านด้วยกันคือ	1)	อยู่

อย่างสบาย	 โดยการปรับอัตราเบี้ยจ้างรายเดือนหรือเบี้ย

ยังชีพเป็นขั้นบันไดซึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	 60-69	 ปีจะ

ได้เบี้ยยังชีพ	600	บาท	ขึ้นมาเป็น	700,800	และ	1,000	

บาทเมื่ออายุ	90	ปีขึ้นไปตามล�าดับ	ควบคู่กับนโยบายการ

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ซึ่งผู้สูงอายุมีโอกาสต้องได้รับการดูแล

ในรูปผู้ป่วยฉุกเฉินจ�านวนมาก	ภายใต้นโยบายส่งเสริมสุข

ภาพ	30	บาท	ตลอดจนการสนับสนุนการจัดท�าสิ่งอ�านวย

ความสะดวกพื้นฐานส�าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่สาธารณะมาก

ขึ้น	2)	สร้างเวทีให้ผู้สูงอายุเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้

กับคนรุ่นใหม่	 รวมไปถึงการขยายอาชีพที่บ้าน	 การสร้าง

ภูมิปัญญาและถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นต่อไป	3)	ความสุข

กายและสุขใจมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุชุมชนขึ้นเพื่อให้ผู้สูง

อายุได้พบปะพูดคุย	และท�ากิจกรรมร่วมกันโดยมีกิจกรรม

ที่เรียกว่าคน	3	วัยใจตรงกัน	คือผู้สูงอายุ	คนวัยท�างาน	และ

ลูกหลาน	มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความอบอุ่นข้ึนท้ังใน

ครอบครวัและชุมชนล้วนส่งผลให้รายจ่ายด้านสวสัดกิารของ

รัฐบาลซึ่งส่วนมากเป็นรายจ่ายประจ�า	 เพ่ิมขึ้นเป็นล�าดับ	

และยากในการปรับลด	โดยจากการศึกษาของสถาบันวิจัย

เพ่ือการพฒันาประเทศไทยพบว่างบประมาณทีใ่ช้ในการจดั

ระบบสวัสดิการจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ	12-14.2	ของงบ

ประมาณในแต่ละปี

	 ก า ร จั ดส ร ร งบประมาณรายจ ่ า ยประจ� า

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2560	 ตามยุทธศาสตร์ที่4	 ด้านการ

แก้ไขปัญหาความยากจน	 ลดความหลื่อมล�้า	 และสร้าง

การเติบโตจากภายใน	ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย	เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข็มแข็ง	

จัดการปัญหาที่ดินท�ากิน	 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	

สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	เสริมสร้าง

สวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	รวมท้ังส่งเสริม

และพัฒนาศาสนา	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	ท้ังนี้	ได้จัดสรรงบ

ประมาณไว้เป็นจ�านวนท้ังสิ้น	241,149.1	ล้านบาท	หรือคิด

เป็นร้อยละ	8.8	ของวงเงินงบประมาณ	โดยข้อท่ี	4.4	การ

สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	ได้จัดสรรงบ

ประมาณ	จ�านวน	1,065	ล้านบาท	เพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	เสริมสร้างความมั่นคง

และลดความเหลื่อมล�่าทางเศรษฐกิจและสังคม	โดยพัฒนา

ระบบสวัสดิการสังคมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ	 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ	และฝึกอบรม

ทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้	

รวมทั้งส่งเสริมการออมเอให้มีความมั่นคง	 และลดภาวะ

พึ่งพิงของครอบครัว	 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการแพทย์	และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ	พร้อมทั้งสนับสนุนการเฝ้าระวังคุ้มครองทางสังคม

แก่ผู้สูงอายุในชุมชนให้ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงตลอด

จนจัดพื้นท่ีเพื่อเป็นศุนย์กลางให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และท�า

กิจกรรมร่วมกัน	 รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม	 ปรับปรุงที่

อยู่อาศัยและจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการด�ารง

ชีวิตส�าหรับคนพิการและประชาชนทุกวัยให้ดีขึ้น	 (ส�านัก

งบประมาณ,	2559,	น.	13-14)

	 ปัญหาในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุใน

ปัจจุบันของกรุงเทพมหานครจึงเป็นเรื่องที่ต้องควรศึกษา

เพราะการบริหารงบประมาณถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากและ

มีผลต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร	ปัญหาต่างท่ี

พบมีอยู่หลายประการท่ีไม่สามารถน�างบประมาณมาใช้ได้	

เช่น	ด้านการเบิกจ่ายท�าได้ล้าช้าติดปัญหาด้านกฎระเบียบ

ข้อบังคับ	ใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	ท้ังนี้ในเรื่อง

ของระบบงบประมาณ	และการบริหารงบประมาณมีสภาพ
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ปัญหาส�าคัญ	คือ

	 1.	 รูปแบงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงานจะมี

หลักการที่ดีแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองนโยบายและเป้า

หมายยุทธศาสตร์ของประเทศได้เท่าที่ควรเป้าหมายการให้

บริการไม่สอดรับกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติตัวชี้วัด

ไม่ครอบคลุมเป้าหมายในการให้บริการขาดความชัดเจน

ของทิศทางยุทธศาสตร์ในระดับโครงการขาดขั้นตอนใน

การพิจารณาโครงการตามหลักการวิเคราะห์โครงการ

ท�าให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณสอดคล้องกับล�าดับความส�าคัญตามยุทธศาสตร์	

(ไพรัช	 ตระการศิรินนท์,	 2548,	 น.	 195-197)	 อย่างไร

ก็ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนี้	 จะให้อิสระ

แก่ส่วนราชการในการบริหารงานมากและมีการควบคุม

น้อยซึ่งต่างจากระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ	 ผู้

บริหารของส่วนราชการจึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

สูงมากในการบริหารจัดการ	ตั้งแต่การวางแผน	การเช่ือม

โยงผลงานให้บรรลุตามแผนที่ก�าหนด	และการด�าเนินงาน

ตามแผนหรอืผลติผลงานให้ส�าเรจ็ตามแผนโดยมกีารใช้จ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช,	2555,	น.	12-25)

	 2 . 	 การเปลี่ ยนแปลงงบประมาณระหว ่ าง

ปีงบประมาณเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง	 เช่นการขอเพ่ิมเติมงบ

ประมาณ	 การโอนงบประมาณทั้งระหว่างโครงการ	 และ

ระหว่างหมวดรายจ่าย	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิด

ขึ้นเพราะการวางแผนงบประมาณไม่ดีเท่าที่ควร	 และไม่

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 ฝ่ายบริหารไม่เห็น

ความส�าคัญของการวางแผนพัฒนาจึงไม่ได้ด�าเนินงานการ

ตามแผน	การเปลี่ยนแปลงงบประมาณอาจน�ามาซึ่งการไม่

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และก่อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ	นอกจากนี้ยังท�าให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป

อย่างไร้ทิศทางอีกด้วย

	 3.	แผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวมีการน�าไปปฏิบัติ

ตามน้อยมาก

	 4.	 การบริหารและจัดการวิธีการงบประมาณไม่

เหมาะสมและทันสมัย	และการวางแผนการท�างบประมาณ

มีความล้าช้า	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	 2556,	

หน่วย	14-35)

	 ประเด็นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร	

ก็ยังมีปัญหาที่หน้าสนใจก็คือ

	 1.	 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการงบ

ประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเพื่อแก้ไขปัญหา

ต่างๆอย่างเหมาะสมหรือไม่

	 2.	งบประมาณที่จ่ายลงไปตามโครงการต่างๆคุ้ม

ค่าและตรงตามนโยบายและยุทธศาสตร์หรือไม่	และ	

	 3.	ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบ

ประมาณมากน้อยเพียงใด	 รวมทั้งการบริหารและจัดการ

ด้านงบประมาณรายจ่ายท่ีขาดประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ส่งผลให้การแก้ปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วย

ความล่าช้าไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	 และไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ซึ่งสะสม

มาเป็นเวลานาน

	 จากสภาพปัญหาในด้านต่างๆ	 ดังที่กล่าวมาข้าง

ต้น	ปัญหาเรื่องงบประมาณรายจ่ายจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	ซึ่ง

เป็นกลไกส�าคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมาก

ที่สุด	กรุงเทพมหานครจึงได้น�าการบริหารงบประมาณราย

จ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	เพื่อมาด�าเนินการ

แก้ปัญหางบประมาณรายจ่ายด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

ตรงตามนโยบายและยุทธศาสตร์

	 จากความส�าคัญของปัญหาข้างต้น	 ผู ้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของ

กรุงเทพมหานคร	ดังกล่าวโดยละเอียดทั้งนี้เพราะเป็นเรื่อง

ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนของกรุงเทพมหานคร

โดยรวม	แต่ข้อจ�ากัดของขอบเขตการศึกษาที่ค่อนข้างกว้าง

มาก	ผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะท�าการศึกษาเฉพาะในส่วนของงบ

ประมาณรายจ่าย	3	ด้าน	คือ	1.ด้านการวางแผน	2.ด้านการ

บริหารงบประมาณ	และ3.ด้านการติดตามประเมินผล	ซึ่ง

จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของ	

กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาปัญหา	 อุปสรรคในการบริหารงบ

ประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้าน

สวัสดิการผู้สูงอายุ	ของกรุงเทพมหานคร

	 3.	เพือ่ศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการงบประมาณ
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รายจ่ายที่ดี	ของกรุงเทพมหานคร	

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในประเทศไทย

	 สถานการณ์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง	ประมาณปีละ	1.19	ล้านคนหากเทียบกับเด็กเกิด

ใหม่ในปี	พ.ศ.	2557		มีเพียง	7.7	แสนคน	ขณะท่ีจ�านวน

ประชากรไทยก�าลังเพิ่มช้าลงนั้น	 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง	เมื่ออัตราเกิด

ลดต�่าลงอย่างมากและผู้คนมีอายุยืนยาวนั้น	สังคมไทยจึง

ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว	จากโครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้ปัจจุบัน	 ผู ้สูงอายุท่ัว

ประเทศมีประมาณ	 9.9	 ล้านคน	 จากจ�านวนประชากร

ประมาณ	64.8	ล้านคน	กรณีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	อีก	

10	ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุ	15.1	ล้านคน

แนวคิดเกี่ยวกับระบบและพัฒนำกำรของระบบงบ

ประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์

	 การน�าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์มาใช้ในประเทศไทย

	 ระบบงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงาน	 (Stra 

tegic	Performance	Based	Budgeting	–	SPBB)	เป็น

แนวคิดที่ริเริ่มจากพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติของ

สหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในปี	ค.ศ.	1946	(National	

Security	 Act	 Amendment	 of	 1949)	 ซึ่งน�ามาใช้กับ

การบริหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา	 และต่อมาพระราช

บัญญัติวิธีการงบประมาณและบัญชี	ค.ศ.	1950	ได้น�ามา

ใช้กับหน่วยงานราชการพลเรือนซึ่งมีผลต่อการก�าหนด

วิธีการวัดผลงานในหน่วยงานภาครัฐทั้งในทางนิติบัญญัติ

และทางการบริหาร	 การน�าระบบ	 PBB	 มาใช้ในระยะ

นั้นไม่ได้มีความคืบหน้ามานักเน่ืองจากมีการน�าระบบงบ

ประมาณที่วัดผลงานในรูปแบบแผนงาน	หรือ	(Planning	

Programming-Budgeting	 –	 PPB)	 และแบบฐานศูนย์	

หรือ	(Zero-Based	Budgeting	–	ZBB)		มาใช้ในช่วงป	ี

ค.ศ.1660-1970	 อย่างไรก็ตาม	 ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐยัง

คงยึดติดอยู่กับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ	หรือ	

Line-Item	Budget	อย่างเหนียวแน่นมากกว่าการให้ความ

ส�าคัญต่อการวัดผลงานเป็นหลัก	รัฐบาลของประธานาธิบดี	

Bush	ได้ปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐตาม	Government	

Performance	and	Results	Act	(GPRA)	อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงการจัดสรร

ทรัพยากรกับผลลัพธ์ของแผนงาน	 รวมทั้งการน�าวิธีการ

วางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีให้ความส�าคัญต่อการ

วัดผลงานและเป็นองค์ประกอบหลัก

	 รฐับาลไทยน�าระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน

มาใช้ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อ	11	พฤษภาคม	2542	หลังจาก

ท่ีน�าระบบงบประมาณแบบแผนงานมาใช้ในปี	พ.ศ.	2525	

แทนระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ	แต่ปรากฏผลว่า

ไม่ประสบผลส�าเรจ็ในการน�าระบบงบประมาณแบบแผนงาน

มาใช้เต็มรูปโดยมีเพียงโครงสร้างแผนงานตามเอกสารงบ

ประมาณรายจ่าย	(ฉบับขาวคาดเหลือง)	ดังนั้น	เมื่อรัฐบาล

ไทยน�าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้	บุคลากร

ภาครฐัจงึต้องปรบั	แนวคดิ	จากการจดัสรรงบประมาณและ

ทรัพย์กรท่ีเก่ียวข้องไปจัดท�ากิจกรรมและวัดความส�าเร็จที่

ปริมาณงานท่ีก�าหนดมาเป็นการก�าหนดกลยุทธ์ของหน่วย

งานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวง	และยุทธศาสตร์ชาติ

แล้วจึงจัดสรรงบประมาณ	(วัฒนา	วงศ์เกียรติรัตน์,	2555,	

น.	1-2)

องค์ประกอบของระบบงบประมำณแบบมุ่งผลงำนฯ

	 ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน	ในการบริหาร

งานเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนจะใช้กลไกหลกั	

3	ประการคือ	

	 1.	 การตลาดภาครัฐค้นหาและก�าหนดความ

ต้องการบริการสาธารณะของประชาชน	

	 2.	 การใช้แผนงบประมาณระยะปานกลาง	 (3-5	

ปี)	เช่ือมต่อยุทธศาสตร์	ผลส�าเร็จ	ผลผลิต	ต้นทุนและค่า

ใช้จ่ายเข้าด้วยกัน	

	 3.	การติดตามประเมินผลงาน	(ผลผลิต	ผลส�าเร็จ	

และประสทิธภิาพ)	ของหน่วยปฏบิตักิาร	โดยหน่วยนโยบาย	

หน่วยบริหารงานคลัง	ส่วนกลาง	รัฐสภาและประชาชนผู้ใช้

บริการ

	 ดังนั้น	ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	 จึงมีความส�าคัญ

ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร	 ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่

ส�าคัญ	3	หน่วยงาน	ท่ีต้องบูรณาการและประสานงานให้

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์แผนงาน	และแผนเงิน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

                          ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตำม

กระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ ้ ง

เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู ้สูงอาย	ุ

กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่	1	ด้านการวางแผนงบประมาณ

ขั้นตอนท่ี	2	ด้านการบริหารงบประมาณ

ขั้นตอนที่	3	ด้านการติดตามประเมินผล

ผู้สูงอายุได้รับการบริการอย่างเสมอภาค

ทั่วถึงและเป็นธรรม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การศกึษาวจัิยเรือ่งการบรหิารงบประมาณรายจ่าย

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

เป็นการศกึษาเฉพาะการบรหิารงบประมาณรายจ่าย	ตัง้แต่ปี	

2558-2560	โดยศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ด้าน

สวัสดิการผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครฯ	จ�านวน	3	ด้าน	

1.การจัดท�าแผนการปฏิบัติงานและแผนการเงิน	 2.การ

จัดสรรงบประมาณและการใช้จ่าย	3.การติดตามประเมิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 วิธีด�าเนินการวิจัยเป็นแบบผสานวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณ	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก

บุคลากรของส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	235	

คน	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติท่ีใช้

ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ส่วน

การวจิยัเชงิคณุภาพ	เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยท�าการสมัภาษณ์

เชิงลึกผู้บริหารกรุงเทพมหานครจ�านวน	18	คน	และผู้สูง

อายุจ�านวน	10	คนในกรุงเทพมหานครฯ	วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 แนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 และ	 ไปในทิศทาง

เดียวกันจะช่วยให้ตอบค�าถามในการวิจัยได้อย่างชัดเจน

เพื่อศึกษาปัญหา	 อุปสรรคในการบริหารงบประมาณราย

จ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	 ของกรุงเทพมหา

นครฯ	 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมูลจากเอกสาร	 ต�าราและงานวิจัย	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ

เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบความคิดในการสร้าง

แบบสัมภาษณ์	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีและเอกสารการวิจัย

ต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	โดยพิจารณาถึง	รายละเอียดต่างๆ	เพื่อ

ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก�าหนดไว้	ขอค�า

แนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสัมภาษณ์	 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน	การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informant)	

เพื่อน�ามาวิเคราะห์	 เพื่อมาสนับสนุนวัตถุประสงค์ในงาน

วิจัยในครั้งนี้

 แนวทำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 93

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	และไปในทิศทางเดียวกัน

จะช่วยให้ตอบค�าถามในการวจัิยได้อย่างชดัเจน	1.เพือ่ศกึษา

กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผล

งานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ	ของ	กรุงเทพ

มหานครฯ.ส�าหรับการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่การวิจัย	คือ

ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน	50	เขต	โดยท�าการ

แจกแบบสอบถามจ�านวน	235	คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ	 โดยการ

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง	ๆ 	ซึ่งประกอบด้วย	เอกสาร

ทางวิชาการ	 บทความ	 วารสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

	 2.	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง	 ซ่ึง

เป็นประชากรในกรงุเทพมหานครเพือ่ขอความร่วมมอืในการ

ตอบแบบสอบถาม	เพื่อท�าการตอบแบบสอบถาม	พร้อมทั้ง

ขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง	ใช้ระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนามด�าเนินการตั้งแต่	เดือน	ธันวาคม	

2560	ถึงเดือนเมษายน	2561	รวมระยะเวลา	5เดือน

	 3.	ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม	จ�านวน	235	ชุด	

	 4.	น�าแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว	

มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดเพื่อท�าการประมวล

ผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

	 5.	การรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์	ซึง่เป็น

ค�าถามโดยผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อสัมภาษณ์

เกี่ยวกับด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายของ	กทม.

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

ที่ใช้ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยท�าการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกรุงเทพมหานครจ�านวน	18	คน	

และผู้สูงอายุจ�านวน	10	คนในกรุงเทพมหานครฯ	วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลกำรวิจัย
	 ผลการศกึษาวจัิยพบว่า	1)	การบรหิารงบประมาณ

รายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ	ของ	กรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับ

มาก	 2)	 ปัญหา	 อุปสรรคในการบริหารงบประมาณราย

จ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูง

อายุพบว่ามีปัญหา	3	ด้าน	ดังนี้1.	ปัญหาด้านการวางแผน

งบประมาณพบว่า	 แผนงบประมาณในการได้รับโอนงบ

ประมาณจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลช่วงต้นปีงบประมาณ

จะมีความล้าช้า	2.	ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณพบ

ว่าในการเบิกจ่ายงบประมาณให้กบัผูส้งูอายโุดยการโอนเงนิ

เข้าบัญชีผู้สูงอายุท่ีบัญชีอาจจะผิดไม่สามารถท่ีจะโอนเข้า

บัญชีได้จึงต้องน�าเงินโอนกลับมายังบัญชีของส�านักงานเขต

จึงเกิดปัญหาที่ต้องด�าเนินการเบิกจ่ายให้ใหม่	 3.	 ปัญหา

ด้านการติดตามประเมินผลพบว่าส�านักงานเขตมีการตรวจ

สอบงบประมาณ	 และการท�างาน	 แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ของกรุงเทพมหานครมีภารกิจมาก	การจัดงบประมาณใน

การดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูง

อายุ	3)	รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายท่ีดี	

ของกรุงเทพมหานคร	ควรมีประสิทธิผลของบริการ	ความ

เหมาะสม	ความเป็นธรรม	และการก่อให้เกดิการท�างานร่วม

กันในการจัดสวัสดิการของชุมชนโดยคนในชุมชนเองมีการ

จัดการงบประมาณอย่างมีระบบ	ในการใช้จ่ายงบประมาณ

ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและ

โปร่งใสน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่าง

ยั่งยืนได้

กำรอภิปรำยผล
	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้น�าประเด็นที่มีความส�าคัญ

ต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ		ของกรุงเทพมหานคร	

โดยมปีระเดน็ท่ีน่าสนใจ	คอื	1.	ด้านการวางแผนงบประมาณ	

2.	ด้านการบริหารงบประมาณ	3.	ด้านการติดตามประเมิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	 สามารถน�ามาอภิปรายได้ดังนี้

จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย

แบบมุ ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูง

อายุ	 	ของกรุงเทพมหานคร	ของผู้บริหารข้าราชการและ

ลูกจ้างของฝ่ายการคลังส�านักงานเขต	ในกรุงเทพมหานคร	

พบว่ามีระดับการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ ่ง

เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ	 	 ของ

กรุงเทพมหานคร	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 และปาน

กลาง	บคุลากรมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงบประมาณราย
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จ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูง

อายุ	ของกรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก	โดยเรียงล�าดับ

ดังน้ี	1.	ด้านการวางแผนงบประมาณ	2.	ด้านการบริหาร

งบประมาณ.	3.	ด้านการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบ

ประมาณ	ดงันัน้การบริหารงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลจึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานผลงานในการปฏิบัติ

งานจะเป็นเคร่ืองมอืวดัความสามารถทางการบรหิาร	โดยใน

การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่างคุม้ค่าสามารถตรวจ

สอบได้ชดัเจนและโปร่งใสทีร่ฐัจ่ายไปนัน้	น�าไปสูก่ารพฒันา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนได้	และไม่สามารถก่อ

ให้เกิดแนวทางในการกระจายอ�านาจให้แก่ชุมชนในการ

จัดการสวัสดิการในชุมชนของตนเอง	 สอดคล้องกับภาค

รัฐมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ดังที่รัฐตั้งเป้าหมายไว้เป็น

หลักในการบริหารงานในส�านักงานเขตอย่างเป็นรูปธรรม

แล้วนั้นย่อมส่งผลให้การบริหารงานของส�านักงานเขตได้

ดีมีประสิทธิภาพท�าให้การบริหารงานส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 1.	 ด้านการวางแผนงบประมาณ	 จากการศึกษา

วิจัย	 พบว่าการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตร์ด ้านสวัสดิการผู ้สูงอายุ	 ของ

กรุงเทพมหานคร	อยู่ในระดับมาก	คือกรุงเทพมหานครจัด

ท�าแผนด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเรียงล�าดับความส�าคัญของ

ปัญหาและความจ�าเป็นเร่งด่วน	กรุงเทพมหานครมีการจัด

ท�าแผนด้านสวสัดกิารผูส้งูอายเุป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชน	 และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุทุกกระบวนการกรุงเทพมหานครมี

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเป็น

ไปตามความต้องการของผูส้งูอายโุดยแท้จรงิโครงการต่างๆ

ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามแผนการเงินงบประมาณ

รายจ่ายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุสามารถแก้ปัญหาของผู้

สูงอายุได้เกินกว่าร้อยละ	60	กรุงเทพมหานครมีการจัดท�า

แผนการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ�าปีใน

การจดัซ้ือจดัจ้าง	กรงุเทพมหานครมกีารจดัเรยีงล�าดับความ

ส�าคัญตามแผนการจัดหาพัสดุ	รองลงมาในระดับปานกลาง

คือกรุงเทพมหานครก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	วิธีการ

ด�าเนินงาน	และระยะเวลาการด�าเนินงานด้านสวัสดิการผู้

สูงอายุไว้อย่างชัดเจนในแผน

	 2.	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 จากการศึกษา

วิจัย	 พบว่าการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตร์ด ้านสวัสดิการผู ้สูงอายุ	 ของ

กรุงเทพมหานคร	อยู่ในระดับมาก	คือกรุงเทพมหานครจัด

ท�างบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ	 เรียงตาม

ล�าดับปัญหา	ความส�าคัญ	และความจ�าเป็นเร่งด่วน	รองลง

มากรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการผู้สูง

อายุตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ครอบคลุมพื้นที่	เหมาะสม

และเป็นธรรมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายด้านผู้สูง

อายเุป็นไปด้วยความรอบคอบ	คุม้ค่า	และประหยดัการเบกิ

จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	รองลงมากรุงเทพมหานคร

จดัท�างบประมาณครอบคลมุด้านสวสัดกิารผูส้งูอายตุามแผน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครการเบิกจ่าย

งบประมาณด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

ทุกโครงการ/กิจกรรม	ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ

	 3.	 ด้านการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบ

ประมาณ	 จากการศึกษาวิจัย	 พบว่า	 การบริหารงบ

ประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้าน

สวัสดิการผู้สูงอายุ	 	 ของกรุงเทพมหานคร	 อยู่ในระดับ

มาก	 คือกรุงเทพมหานครมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบ

ประมาณด้านสวัสดิการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครมีความ

โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานครมีการน�าผลการติดตามและประเมินผล

การใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการผู ้สูงอายุของปีท่ี

ผ่านมา	 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�างบประมาณรายจ่าย

กรุงเทพมหานครรายงานการใช้จ ่ายงบประมาณด้าน

สวัสดิการผู้สูงอายุต่อสภากรุงเทพมหานคร	 เป็นประจ�า

อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

กรุงเทพมหานคร	 วางระบบควบคุมภายใน	 และด�าเนิน

การอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการรายงานการติดตามและ

ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นรายไตรมาส

อภิปรำยผลกำรศึกษำปัญหำและอุปสรรค

	 สรปุข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัญหา	อปุสรรค

ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดกิารผูส้งูอาย	ุของกรงุเทพมหานครโดย

มีประเด็นท่ีน่าสนใจ	คือ	1.	ด้านการวางแผนงบประมาณ	2.	

ด้านการบริหารงบประมาณ	3.	ด้านการติดตามประเมินผล	

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	และผู้สูงอายุ	
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ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ้งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ	พบว่ามีปัญหา	3	ด้าน	

ดังนี้สามารถน�ามาอภิปรายได้ดังนี้

	 1.	ด้านการวางแผนงบประมาณจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	 และผู้สูงอายุ	 พบว่ามีมุมมอง

ที่สอดคล้องกันโดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความเห็น

ว่าแผนงบประมาณในการได้รับโอนงบประมาณจากเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลช่วงต้นปีงบประมาณจะมีความล้าช้า

และในเบิกจ่ายให้แก่ผู ้สูงอายุเป็นรายเดือนส่วนในการ

จัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานครมีความล้าช้างบ

ประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับจ�านวนผู้สูงอายุนอกเหนือ

จากเรื่องภาระทางการเงินแล้ว	 การให้บริการสวัสดิการผู้

สูงอายุก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ควรค�านึงถึงการจัดสรรสวัสดิการ

ผู้สูงอายุบางประเภทมีความซ�้าซ้อนกัน	โดยเฉพาะในเรื่อง

สวัสดิการค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุ	ไม่ว่าจะเป็นเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ	บ�านาญของกองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)	การ

ส่งเสริมการออมเพื่อชราภาพโดยกองทุนการออมแห่ง

ชาติ	 บ�านาญแบบเดิมของข้าราชการ	 รวมทั้งสวัสดิการ

เพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้	 เช่น	 สิทธิประโยชน์กรณี

ชราภาพภายใต้ระบบประกันสังคม	 บ�านาญของกองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	 เป็นต้น	 โครงการเหล่านี้ก่อให้

เกิดความซ�้าซ้อนสูง	 ท�าให้ผู ้สูงอายุบางคนได้ประโยชน์

จากกรุงเทพมหานครมากกว่าหนึ่งโครงการหรือเท่ากับว่า

ได้รับเงินจากกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้สูงอายุคนอื่น	ซ่ึง

ผิดหลักความเป็นธรรมและหลักประสิทธิภาพการบริหาร

ของระบบสวัสดิการ	

	 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุมีความเห็น

ว่า	ปัญหาเกิดจากปัญหาจากนโยบายระเบียบและแนวทาง

การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน	และไม่

ตอบสนองของความต้องการของประชาชน	และต้องมีการ

ตรวจสอบทีอ่ยูข่องผูส้งูอายทุีม่กีารย้ายเข้าและย้ายออกจาก

พื้นที่ให้ชัดเจนเพราะมีหลายเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่แต่ตัวไป

อยู่ที่อ่ืนซ่ึงมีเป็นจ�านวนมากเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุมีความ

จ�าเป็นต่อผู้สูงอายุ	เพราะผู้สูงอายุบางรายไม่มีรายได้จาก

ส่วนอื่นต้องพึ่งเบี้ยยังชีพเพียงอย่างเดียวงบประมาณส่วนนี้

ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรอย่างเช่นสวัสดิการที่เกี่ยวกับผู้สูง

อายุในด้านต่างๆไม่พอเพียงต่อความต้องการของผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงหน่วยงานควรมีการสนับสนุน

เบี้ยยังชีพอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้รับผลประโยชน์

อย่างท่ัวถึง	มีการแจ้งก�าหนดการ	วันเวลา	สถานท่ีรับเบี้ย

ยังชีพให้ทราบสอดคล้องกับประสิทธิผลคือ	 โดยภาพรวม

ผู ้สูงอายุควรมีความเป็นอยู ่ท่ีดีข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้องกับผล

งานวิจัยของ	 ราวุฒิ	 บัณฑิตเมธาพงศ์	 (2555)	 ได้ท�าการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง	การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการผู้สูง

อายุ	:	กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก	ผลการวิจัยพบว่า	

1.	 แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการผู้สูงอายุได้มีการจัดท�าแผน

พฒันายงัตอบสนองความต้องการของผูส้งูอายไุม่ครอบคลมุ

โดยสาเหตุหลักของปัญหามาจากการเป็นสังคมเมืองของ

เทศบาลนครพิษณุโลก	สังคมมีความหลากหลาย	มีสภาพ

สังคมแบบตัวใครตัวมัน	จึงส่งผลต่อการการรวมกลุ่มกันทา

กิจกรรม	 เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องแก้ไข	 ความ

ต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

โดยมีความต้องการมากท่ีสุดคือ	ด้านรายได้	รองลงมา	คือ	

ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้านความมั่นคงทาง

สังคม	 และด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล	 และด้าน

นันทนาการ	 ในระดับมากตามล�าดับ	 2	 ผู้วิจัยเสนอแนะ

ข้อมลูเพือ่พฒันายทุธศาสตร์สวสัดกิารผูส้งูอายขุองเทศบาล

นครพิษณุโลก	เพื่อให้ตรงต่อความต้องการสวัสดิการของผู้

สูงอายุ	และแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้ครบถ้วนมากขึ้น	

ไว้ในแต่ละด้าน	กล่าวโดยสรุป	ผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถ

เติมเต็มความต้องการสวัสดิการผู้สูงอายุ	แผนยุทธศาสตร์

สวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก	ภายใต้การเป็น

สังคมเมืองทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

คีรีบูน	จงวุฒิเวศย์	 (2553)	 ได้ศึกษารูปแบบและวิธีการที่

เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส�าหรับผู้สูงอายุ	พบว่า	สภาพการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน	มีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน	แต่การ

บริการไม่เพียงพอ	 การใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบ

เดียวกันในทุกพื้นที่	การบริการเป็นแบบรวมศูนย์	ลักษณะ

สวัสดิการอยู่ในรูปแบบการสงเคราะห์มากกว่าการพัฒนา

หรือใช้ประโยชน์	ความไม่ท่ัวถึง	ไม่ครอบคลุม	ขาดความ

เสมอภาคประชาชนและผู้สูงอายุไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการ

จัดสวัสดิการ	 ไม่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ท่ีแท้จริง

	 2.	ด้านการบริหารงบประมาณจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	และผู้สูงอายุ	พบว่า	มีมุมมอง

ท่ีแตกต่างกันโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	
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ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารกรงุเทพมหานคร	มคีวามเหน็

ว่า	ในการเบกิจ่ายงบประมาณให้กบัผูส้งูอายโุดยการโอนเงนิ

เข้าบัญชีผู้สูงอายุที่บัญชีอาจจะผิดไม่สามารถที่จะโอนเข้า

บัญชีได้จึงต้องน�าเงินโอนกลับมายังบัญชีของส�านักงานเขต

จึงเกิดปัญหาที่ต้องด�าเนินการเบิกจ่ายให้ใหม่	กระบวนการ

โอนเงนิ	การเบกิจ่ายเงนิ	ในหลายพืน้ทีย่งัล่าช้าไม่เป็นระบบ

ไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนในการโอนเงินเข้าบัญชี	ซ่ึง

ผูกพันไปถึงขั้นตอนและระยะทางในการติดต่อด้านเอกสาร

ของระบบราชการในการเบกิจ่ายช่วงเดอืนตลุาคมของทกุปี

ต้องรองบประมาณจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลซึ่งได้รับ

เงินล้าช้า	ส่วนในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัญหาก็คือ

ผู้สูงอายุมีการย้ายที่อยู่	 เสียชีวิตท�าให้โอนเงินเข้าบัญชีไม่

ได้	และท�าให้มีการเบิกเงินซ�้าซ้อนกรุงเทพมหานครจะให้

ยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานครก่อนและเมื่อได้รับอนุมัติ

งบประมาณจากรัฐบาลจึงน�ามาคืนให้กับกรุงเทพมหานคร	

และควรมีฐานข้อมูลทั้งในกรุงเทพมหานครจนถึงในระดับ

ประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในทุกหน่วยงานท�าให้

ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว	

	 ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครควรเพิ่มงบประมาณในด้าน

สวัสดิการผู้สูงอายุให้มากขึ้น	เช่น	เบี้ยยังชีพเพราะปัจจุบัน

ค่าครองชพีผูส้งูอายตุ้องน�าเงินไปใช้จ่ายหรอืซือ้ของทีจ่�าเป็น

ต่อการยังชีพ	และจ�านวนเงิน	800	บาทนั้น	ไม่เพียงพอต่อ

การด�ารงชีพควรเพิ่มเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น	 จ�านวนเงินเป็น	

1,000	 บาทต่อเดือน	 เพราะในปัจจุบันค่าครองชีพสูงซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับรายรับจากเบี้ยยังชีพที่ได้รับมาปัญหาใน

การด�าเนินตามนโยบายลักษณะภาครัฐดังกล่าวในแง่มุม

ของความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์

จากโครงการช่วยเหลือของภาครัฐดังนั้นกรุงเทพมหานคร

ซ่ึงปฏบิตัติามนโยบายยทุธศาสตร์ภาครฐันโยบายเบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่มีประโยชน์	แต่มีปัญหาในด้านความ

ล่าช้าในการจ่ายเงิน	 มีปัญหาการโอนเงินไม่ตรงกับยอด

ผู้สูงอายุน�าไปสู่ปัญหาการท�างานระหว่างหน่วยงานจาก

ส่วนกลางและท้องถิ่น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ทิพา 

ภรณ์	โพธิ์ถวิล,นุชนาฎ	ยูฮันเงาะ	(2544)	ได้ท�าการศึกษา

วิจัยเรื่อง	 กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ไทย	 ผลการวิจัยพบว่า	 การบริหารระบบสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะ

สมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อสนองตอบ

ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ	และเพื่อให้สามารถ

น�า	นโยบาย	แผน	และมาตรการหลกัไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างได้

ผล	การศึกษาสถานการณ์การบริหารระบบสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน	พบว่ากลไกการบริหารทั้งในระดับ

นโยบาย	และระดับปฏิบัติการไม่สามารถท�า	หน้าท่ีได้อย่าง

เหมาะสม	การด�าเนินงานขององค์กรระดับชาติขาดความ

ต่อเนื่อง	โครงสร้างการบริหารงานผู้สูงอายุของหน่วยงาน

ภาครัฐขาดความชัดเจน	การด�าเนินงานของหน่วยงานภาค

รัฐและองค์การเอกชนที่ท�า	งานด้านผู้สูงอายุขาดเอกภาพ	

ไม่มีการประสานงาน	แบ่งงานกันท�า	ท่ีเหมาะสม	การท�า	

งานซ�้าซ้อน	องค์กรประชาชนไม่เข้มแข็ง	กลไกการบริหาร

ระบบสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายไุทยจะต้องปรบัปรงุให้เหมาะ

สม	ดังนี้	1.	กลไกระดับนโยบาย	ควรเป็นองค์กรระดับชาติ	

เป็นองค์กรอิสระท่ีท�า	 หน้าท่ีหลักด้านนโยบาย	 ประสาน

งาน/ประสานทรัพยากร	 และก�ากับดูแลการด�าเนินงาน

ขององค์กรต่าง	ๆ	ด้านผู้สูงอายุ	จะต้องมีกฎหมายรองรับ	

ต้องมีส�านักงานของตนเอง	มีงบประมาณสนับสนุน	และมี

บคุลากรประจ�า	องค์กรดงักล่าวอาจเกดิขึน้ได้โดยการจดัตัง้

ข้ึนใหม่	หรือปรับโครงสร้างองค์กรท่ีมีอยู่เดิม	และจะต้อง

ประกอบด้วย	คณะกรรมการ	คณะท�างานหรืออนุกรรมการ

ย่อย	และส�านักงานเลขานุการ	2.	กลไกระดับปฏิบัติการ:	

หน่วยงานภาครฐัจะต้องปรบัลดบทบาทและให้แต่ละหน่วย

งานมีหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงเพียงด้านเดียว	

เพิ่มบทบาทหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ปรับปรุงโครงสร้างงาน

ผู ้สูงอายุให้ชัดเจนและสังกัดหน่วยงานที่เหมาะสม	 รับ

ผิดชอบดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส	 สนับสนุน	 ส่งเสริมงบ

ประมาณและวิชาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้

สูงอายุ	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานไม่ให้ผู้สูงอายุถูกเอารัด

เอาเปรียบ	 ส�าหรับองค์การเอกชนและธุรกิจเอกชนควร

เพิ่มบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดบริการทางสังคมให้

แก่ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะดี		3.กลไกระดับท้องถ่ินจะต้องได้รับ

การพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็ง	 ปรับโครงสร้าง	 อบต.ให้

รองรับการดูแลผู้สูงอายุ	 ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอาย	ุ

องค์กรท้องถ่ินควรมีผู้สูงอายุและบุคคลหลายวัยเข้าร่วมท�า	

หน้าท่ีในการดูแล	จัดสวัสดิการ	กิจกรรมให้ผู้สูงอายุ	เป็น

ตัวแทนผู้สูงอายุในการท�า	 หน้าที่พิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในชุมชน	

	 3.	ด้านการติดตามประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	และผู้สูงอายุ	พบว่า	มีมุมมอง
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ที่แตกต่างกันโดยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	

ทั้งน้ี	จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	มีความ

เห็นว่าส�านักงานเขตมีการตรวจสอบงบประมาณ	 และ

การท�างานแต่เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมี

ภารกิจมาก	 การจัดงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุยังไม่

ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูงอายุ	เช่น	งบประมาณ

ในการจ้างบุคลากรมาดูแลผู้สูงอายุ	เป็นต้น	สาเหตุส�าคัญท่ี

กรงุเทพมหานครประสบปัญหาในการจดัสรรงบประมาณที่

ไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูงอายุนั้น	อาจเนื่องมา

จากความต้องการของผู้สูงอายุมีความหลากหลาย	และซับ

ซ้อน	จึงส่งผลให้การจัดท�างบประมาณแต่ละครั้งขาดความ

ครอบคลุมในบางประเด็น	 จึงท�าให้การจัดงบประมาณใน

การดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูง

อายุเท่าที่ควรการจัดการด้านงบประมาณผู้สูงอายุไม่เพียง

พอต่อการจัดสรรเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณมีความ

ล้าช้าต้องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือจ�าเป็นต้องมีการ

ยืมเงินสะสมจากกทม.	ปัญหาการค้างจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้

สูงอายุ	ในพื้นที่ส�านักงานเขต	ตั้งแต่เดือน	ต.ค.	พ.ย.	และ	

ธ.ค	เป็นเวลา	3	เดือนนั้น	ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้

สูงอายุที่มีรายได้น้อย	 ปัญหาเกิดจากการท�างานท่ีล่าช้า	

จนเวลาล่วงเลยท�าให้การอนุมัติงบตามวันเวลาที่ก�าหนดไม่

สามารถท�าได้	อีกทั้งยังพบปัญหาที่ต่อเนื่องในการท�างาน

ฝ่ายบริหารส�านักงานเขต	และกรุงเทพมหานคร	ท่ีท�างาน

ไม่สอดรับกัน	ยิ่งเพิ่มความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพท�าให้

ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

	 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุมีความเห็น

ว่า	 ส�านักงานเขตควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจ่ายเบ้ีย

ยังชีพที่ได้รับนโยบายมาจากกรุงเทพมหานครฯให้ทั่วถึง	

และสม�า่เสมอ	เพราะผูส้งูอายสุ่วนใหญ่อาจไม่ได้รบัสือ่ต่างๆ

จากภาครัฐ	และประชาสัมพันธ์ในบางครั้งไม่ครอบคลุมท่ัว

ถึงในทุกพื้นที่	ส่วนในการรับเบี้ยยังชีพมีความล้าช้าในข้ัน

ตอนของการรับเงินทางกรุงเทพมหานครฯมีการก�าหนด

ให้ผู้สูงอายุสามารถรับเงินเป็นเงินสดก็ได้หรือจะโอนเงิน

เข้าบัญชีก็ได้เพื่อความสะดวกแก่ผู ้สูงอายุ	 แต่ในความ

เป็นจริงแล้วกรุงเทพมหานครฯควรก�าหนดให้ผู ้สูงอายุ

รับเงินได้เพียงช่องทางเดียว	 คือโอนเงินเข้าบัญชี	 เพราะ

ว่าจะตัดปัญหาอะไรได้หลายอย่างที่จะเกิดขึ้น	 และช่วย

ลดความกังวลให้แก่ผู้สูงอายุเองในเรื่องของการเสียเวลา	

การรับเงิน	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อภิญญา	

เวชยชัย	 (2544)	 ท�าการศึกษาเรื่องโครงการกองทุนส่ง

เสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนโครงการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการศึกษาโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	

เป็นการศกึษาโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิการจดับรกิาร

สวัสดิการสังคมในโครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูง

อายุ	 ตลอดจนเป็นการศึกษาสภาพปัญหาของการด�าเนิน

โครงการท่ีผ่านมา	ในเชิงคุณภาพและความเป็นธรรมทาง

สังคม	 และเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนารูปแบบที่

พึงประสงค์ของโครงการเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมในอนาคต

วิธีการศึกษา	 เป็นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ	 โดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุที่ได้รับ	

และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ	สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุท่ีได้รับ

และ	ไม่ได้รับเบ้ียยังชีพ	รวมถึงคณะกรรมการ	พิจารณาเบี้ย

ยังชีพในหมู่บ้าน	(กรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ�า

หมูบ้่าน)	และเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานสวสัดกิารเบีย้ยงัชพี

ในท่ีท�าการประชาสงเคราะห์จังหวัด	การจัดสวัสดิการเบี้ย

ยังชีพ	มีแนวคิดและหลักการพื้นฐาน	ท่ีเน้นชุมชนเป็นฐาน 

(Community	–	Based)	ในการจัดสวัสดิการโดยชุมชน	ให้

แก่คนในชุมชนของตนเอง	โดยต้องการกระจายอ�านาจให้

ชุมชนจัดการปัญหาของตนเอง	แต่ในกระบวนการท�างาน

ท่ีเกิดข้ึน	 พบว่ายังขาด	 กลไกการด�าเนินงานในการระดม

การมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างแท้จริง	ประชาชนหรือแม้แต่

ผู้สูงอายุในชุมชน	ยังมิได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดประเด็น

ปัญหา	ประเมินปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง	การจัดต้ังศูนย์

สงเคราะห์ราษฎรประจ�าหมู่บ้าน	เพื่อเป็นฐานด�าเนินการ

พิจารณาจัดสรรเบี้ยยังชีพ	 เป็นการจัดตั้งในเชิงปริมาณ	

ขาดกระบวนการพัฒนาหรือสร้างเสริมความเข้มแข็งของ

ศูนย์ฯ	การด�าเนินการในหลายพื้นท่ีเป็นงานฝาก	ขาดการ

ติดตามผล	การประเมินปัญหาท่ีแท้จริง

	 กรุงเทพมหานครมอบหมายให้แต่ละเขตเป็นผู้

ด�าเนินการเบิกจ่ายเงินได้แก่ผู้สูงอายุ	 ซึ่งบางเดือนข้อมูล

ของผู้สูงอายุอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้สูงอายุมีการย้าย

ทะเบียนบ้านไปเขตอื่นหรือจังหวัดอื่นซึ่งอาจท�าให้เกิดการ

เบิกจ่ายซ�้าซ้อนต้องมีการเรียกเงินคืน	 แต่ถ้าสามารถให้

ส่วนกลางเบิกจ่ายได้ถึงแม้ผู้สูงอายุจะย้ายท่ีอยู่ก็จะไม่เกิด

ปัญหาการเบิกจ่ายซ�้าซ้อน	 ผู้บริหารระดับสูงไม่สนับสนุน

ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานส่วนสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครไม่ได้น�าผลงานมาใช้กับการบริหาร

งบประมาณแต่ใช้ความเดือดร้อนของประชาชนมาใช้ใน
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การอภิปรายในการบริหารงบประมาณควรมีการบรูณา

การและพัฒนาหรือรองรับการเบิกจ่ายในการบริหารงบ

ประมาณรายจ่ายด้านผู้สูงอายุอย่างจริงจังก�าหนดแผนที่

ชัดเจนมีการก�าหนดนโยบายและวงเงินในด้านสวัสดิการ

และบางครั้งไม่จัดสรรหรือโอนล่วงหน้าให้หน่วยงานเป็น

ผู้เตรียมซึ่งอาจจัดเตรียมไม่ทัน(มีแผนแต่ยังไม่มีเงินมารอง

รับ)	ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีเป็นจ�านวนมากมีการโอนย้าย

หรือเสียชีวิต	และขอเปลี่ยนแปลงรายระเอียดท�าให้ยากต่อ

การด�าเนินการของผู้เบิก	และการตรวจสอบเนื่องจากเจ้า

หน้าทีข่องกรงุเทพมหานครมภีารกจิมาก	การจัดงบประมาณ

ในการดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของ

ผู้สูงอายุ	 เช่น	 งบประมาณในการจ้างบุคลากรมาดูแลผู้

สูงอายุ	 เป็นต้น	 สาเหตุส�าคัญที่กรุงเทพมหานครประสบ

ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ครอบคลุมต่อความ

ต้องการของผู้สูงอายุนั้น	 อาจเนื่องมาจากความต้องการ

ของผู้สูงอายุมีความหลากหลาย	 และซับซ้อน	 จึงส่งผล

ให้การจัดท�างบประมาณแต่ละครั้งขาดความครอบคลุม

ในบางประเด็น	 จึงท�าให้การจัดงบประมาณในการดูแลผู้

สูงอายุยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้สูงอายุเท่า

ที่ควรการจัดการด้านงบประมาณผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อ

การจัดสรรเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล้า

ช้าต้องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือจ�าเป็นต้องมีการยืม

เงินสะสมจากกทม.	 ปัญหาการค้างจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้

สูงอายุ	ในพื้นที่ส�านักงานเขต	ตั้งแต่เดือน	ต.ค.	พ.ย.	และ	

ธ.ค	เป็นเวลา	3	เดือนนั้น	ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้

สูงอายุที่มีรายได้น้อย	 ปัญหาเกิดจากการท�างานที่ล่าช้า	

จนเวลาล่วงเลยท�าให้การอนุมัติงบตามวันเวลาที่ก�าหนดไม่

สามารถท�าได้	อีกทั้งยังพบปัญหาที่ต่อเนื่องในการท�างาน

ฝ่ายบริหารส�านักงานเขต	และกรุงเทพมหานคร	ที่ท�างาน

ไม่สอดรับกัน	ยิ่งเพิ่มความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษาวจัิย	เรือ่ง	บริหารงบประมาณราย

จ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการผู้สูง

อายุ	ของกรุงเทพมหานคร	ใน	3	ด้าน	1.	ด้านการวางแผน

งบประมาณ	2.	ด้านการบริหารงบประมาณ	3.	ด้านการ

ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

	 1.	ด้านการวางแผนงบประมาณ	ควรแก้ไขปัญหา

ในทางปฏิบัติในการด�าเนินการด้านงบประมาณในส่วน

ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	 มีความชัดเจน

ด้านกฎหมายมีการประสานงานในเรื่องความเข้าใจที่ถูก

ต้องและการให้ความรู้แก่องค์กรปกครองหรือส�านักงาน

เขต

	 2.	 ด ้านการบริหารงบประมาณ	 การบริหาร

โครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ	 มีการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์	 จึงจะท�าให้การด�าเนินการเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด	มีการส�ารวจและจัดท�าข้อมูล

ทะเบียนประวัติผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องท�าให้มีการเบิกจ่าย

ไม่ซ�้าซ้อน	 มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู ้มีสิทธิได้รับการ

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย	ุ

	 3.	ด้านการติดตามประเมินผล	ควรมีการรายงาน

และติดตามผลการด�าเนินงาน	ในการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้

สูงอายุ	 ควรมีการควบคุมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงหาก

ไม่มีการจัดการงบประมาณอย่างมีระบบก็จะท�าให้มีการ

เบิกจ่ายซ�้าซ้อน	ก�าหนดแผนท่ีชัดเจนการบริหารจัดการที่

ดีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแก่ผู้สูง

อายุ	และยังอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการจัดสรรสวัสดิการ

ได้อีกด้วยมีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ด้านผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการ

สงัคมผูส้งูอายใุนตวัแปรอืน่	เช่นความสมัพนัธ์ของครอบครวั	

สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว	 การดูแลเอาใจใส่

ของสมาชิกในครอบครัว	 เป็นต้น	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ

	 2.	ควรศกึษาเรือ่งการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอาย	ุ

โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการวิจัยเพิ่มเติม

	 3.	ควรท�าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างโมเดลโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 การวิจัยเป็นแบบผสม

ผสาน	ประกอบด้วย	การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ	จ�านวน	10	คน	และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการ

สอบถามครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	 จ�านวน	 541	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	.94	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก	่

สถิติพรรณนา	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลความ

สัมพันธ์ด้วยโปรแกรม	AMOS	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาภาคใต้	คือ	ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน	รองลงมา	คือ	ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร	ปัจจัยด้านสมรรถนะ

โรงเรียน	และปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารตามล�าดับ	ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด	คือ	ปัจจัยด้านคุณลักษณะ

ผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านบรรยากาศโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหาร	 รองลงมา	 คือ	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ

บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านสมรรถนะโรงเรียน	 และปัจจัยด้านสมรรถนะโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านบรรยากาศ

โรงเรียน	โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ	93	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(2)		

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได้

ค�ำส�ำคัญ:	ปัจจัยเชิงสาเหตุ,	ประสิทธิผล,	โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้

Abstract

 The	objectives	of	this	research	were	to	study	and	create	the	linear	structural	model	of	casual	

factors	affecting	schools	effectiveness	of	secondary	school	in	the	southern	under	The	Office	of	the	

Basic	Education	Commission.	The	mixed	research	approach	was	applied	and	consisted	of	two	parts:	

the	qualitative	research	which	conducted	through	in-depth	interview	with	ten	educational	experts.	

ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษำภำคใต้

สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ปฐมพงศ์	ชวาลิต1,	ภารดี	อนันต์นาวี1	และ	เจริญวิชญ์	สมพงษ์ธรรม1 

Pathompong	Chavalit1,	Paradee	Anannawee1	and	Charoenwit	Sompongtam1

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา
1Doctor	of	Philosophy	Program,	Burapha	University

Received:	December	3,	2018

Revised:	January	15,	2019

Accepted:	January	15,	2019



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 101

The	quantitative	research	conducted	by	questionnaire	through	541	teachers.	The	research	instruments	

used	for	analyzing	the	data	were	a	structured	interview	form	and	a	five	rating	scale	questionnaire	

with	coefficient	of	reliability	at	.94.	The	statistical	devices	included	descriptive	statistic,	correlation	

coefficient,	Confirmatory	factor	analysis	and	liner	structural	model	analysis	was	done	by	AMOS.	The	

research	findings	were	as	follows	(1)	the	casual	factors	directly	affected	the	school	effectiveness	was	

school	 climate.	 It	was	 followed	by	management	behavior,	 school	 competency	and	administrator	

trait.	Meanwhile	administrator	trait	indirectly	affected	the	school	effectiveness	through	management	

behavior	and	school	climate,	the	Management	behavior	indirectly	affected	the	school	effectiveness	

through	 school	 competency	 and	 school	 competency	 indirectly	 affected	 the	 school	 effectiveness	

through	school	climate.	They	could	predict	effectiveness	of	secondary	school	 in	the	southern	by	

93	percent	with	statistical	significance	at	.01	level	(2)	the	model	of	casual	factors	affecting	schools	 

effectiveness	 of	 secondary	 school	 in	 the	 southern	 under	 The	Office	 of	 the	 Basic	 Education	 com 

mission	were	showed	their	congruity	with	reliable	and	consistent	the	empirical	data

Keywords:	Casual	factors,	Schools	effectiveness,	Secondary	school	in	the	southern

บทน�ำ
	 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย

ในปัจจุบัน	 พบกับความท้าทายโดยเฉพาะด้านคุณภาพ

การศึกษา	ข้อมูลจากสถาบันการจัดการนานาชาติ	(Inter 

national	Institute	for	Management	Development	

[IMD])	จากการประเมิน	60	ประเทศ	ด้านการศึกษาของ

ประเทศไทย	 พบว่า	 1)	 ใช้งบประมาณด้านการศึกษา

สูงเป็นอันดับ	 2	 ในขณะที่ผลด้านนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพของประชากรและตอบสนองสภาพความเป็นจริง

กลับอยู่ในอัน	 52	ซึ่งน้อยกว่าลักเซมเบอร์กประเทศท่ีอยู่

ในอันดับ	 1	 ถึง	 25	 เท่า	 2)	 สัดส่วนครูต่อนักเรียนระดับ

ประถมและมัธยมใกล้เคียงกันที่	19.91	อยู่ในอันดับท่ี	55	

สวนทางกับประเทศที่มีสมรรถนะทางด้านการศึกษาสูงซึ่ง

มีสัดส่วนครูต่อนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษาน้อยกว่า

ระดับประถมศึกษาประมาณ	4	คน	3)	ผลสัมฤทธิ์ในการ

จัดการศึกษามีอัตราเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา	 ร้อย

ละ	79.5	ผู้ที่ไม่รู้หนังสือร้อยละ	3.3	ส่วนผลการทดสอบ	

PISA	เป็นอันดับที่	44	ความเห็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

ต่อการสอนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนอยู่ในอันดับท่ี	50		

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่	 57	 รั้งท้าย

ประเทศกลุ่ม	 ASEAN	 4)	 ความคุ้มค่าของการศึกษาไทย

นั้นยังคงไม่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

อยู่ในอันดับ	 46	 และ	 5)	 โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตยังไม่เป็น

ไปเพื่อการสืบค้นความรู้เท่าท่ีควร	ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน

ให้เห็นว่าประสิทธิผลการศึกษาของไทยยังเป็นจุดเร่งด่วน

ท่ีควรพัฒนาให้ทัดเทียมนานาประเทศ	(ส�านักงานสภาการ

ศึกษาแห่งชาติ,	2559)

	 การจัดการศึกษาในภาคใต้	 ซ่ึงเป็นภูมิภาคที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีการด�ารงชีวิตสูง	

ทั้งชาติพันธุ์	 ภาษา	 ศาสนา	 ประเพณีความเชื่อ	 ไม่ว่าจะ

เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู	 ไทยเชื้อสายจีนและชาวไทย

พื้นเมืองของภาคใต้ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง	ทั้งยังมีการ

ด�ารงอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม	นอกจากนี้

ยังพบว่าการอพยพแรงงานข้ามชาติทั้งพม่า	ลาว	กัมพูชาท่ี

มีแนวโน้มสูงข้ึน	เช่นเดียวกับการน�าเอาภาษา	วัฒนธรรม	

ความเช่ือ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคใต้มากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน	

การจัดการศึกษาในภาคใต้มีลักษณะเฉพาะในด้านความ

หลากหลายและสังคม	พหุวัฒนธรรม	จ�าเป็นต้องให้ความ

ส�าคัญกับการบูรณาการการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 
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อัตลักษณ์	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ

ต้องการของท้องถิ่น	ในขณะที่ปัญหาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้เป็นผลสืบเน่ืองจากชาติพันธุ์และชาตินิยมในอัตลักษณ์	

ที่เกิดจากการรับรู้ผ่านประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน	 ซึ่งมี

เงื่อนไขซับซ้อน	 เชื่อมโยงกันในลักษณะภูเขาน�้าแข็ง	 อัน

ประกอบไปด้วย	1)	ระดับบุคคล	(Personal	level)	ได้แก	่

การบริหารราชการจากเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่ให้ความ

ส�าคัญกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่เพียงพอ	 การใช้ความ

รุนแรงจากผู้เห็นต่างจากรัฐ	 การใช้ความรุนแรงจากกลุ่ม

อิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมาย	และความชิงชังส่วนบุคคล	

2)	ระดับโครงสร้าง	(Structure	level)	ได้แก่	ความไม่เป็น

ธรรม	การถูกเลือกปฏิบัติ	การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับวิถี

ชีวิต	 และการศึกษาที่ยังขาดพลังในการน�าสู่การจรรโลง

สังคม	3)	เง่ือนไขระดับวัฒนธรรม	(Cultural	level)	ได้แก่	

ความรู้สึกแปลกแยก	หวาดระแวง	มีอคติ	ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมไทย	การรับรู้และสัมผัสได้ว่าไม่ได้รับความเป็น

ธรรมในสิทธิ	เสรีภาพ	และการยอมรับจากสังคมใหญ่	(กอง

ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ,	

2555,	 ออนไลน์)	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะ

ต้องศึกษาท�าความเข้าใจ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

บริหารจัดการความหลากหลาย	และพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี

ภาคใต้	จากเหตผุลความส�าคัญดังกล่าวผูว้จัิยจึงท�าการศกึษา

ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศึกษาภาคใต้	

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา	ยกระดับผลการด�าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับบริบท	สถานการณ	์

และการพฒันาคณุภาพการศกึษาในภาพรวมของชาตต่ิอไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง

เส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจาก

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ	กล่าวได้ว่าประสทิธผิลเป็นระดบัความส�าเรจ็จากการ

ด�าเนินงานของโรงเรียนตามเป้าหมาย	เกณฑ์และการรับรู้

ของผู้เก่ียวข้อง	โดยมีความส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินงานของ

โรงเรียน	ผู้บริหารในฐานะผู้น�าจะต้องค�านึงถึงการบริหาร

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นส�าคัญ	 เนื่องจาก

คุณภาพผู้เรียน	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	การรักษา

อัตลักษณ์	หรือแม้กระทั่งความพึงพอใจในการท�างานของ

บุคลากรของโรงเรียน	 ล้วนเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความส�าเร็จ

ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน,	2554,	น.	4	–	8;	Hoy&	Miskel,	2008,		

pp.382-383)	ประสิทธิผลของโรงเรียนมีสาเหตุจากปัจจัย

ส�าคัญหลายประการ	 อาทิ	 คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร

ซึ่งเป็นแบบอย่าง	 สร้างแรงบัลดาลใจและสามารถเป็นท่ี

พึ่งพาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	พฤติกรรมการบริหารท่ีมีความ

สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของโรงเรียน	

สมรรถนะหรือความพร้อมของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิด

ศักยภาพและขีดความสามารถในการด�าเนินงาน	 และ

บรรยากาศของโรงเรียนซึ่งหลอมรวมให้บุคลากรมีความ

รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง	ที่ยอมรับและมีความเชื่ออย่าง

แรงกล้าต่อเป้าหมายค่านิยมที่ตั้งไว้	เต็มใจที่ใช้ความมานะ

พยายามเพื่อความส�าเร็จ	ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะด�ารง

รักษาความเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าขององค์กรต่อไป	ซ่ึงล้วน

ส่งผลต่อความอยู่รอดและประสิทธิผลขององค์กรทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Steer,	1997;	 โสภิณ		

ม่วงทอง,	2556,	น.	27)

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
	 จากการสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฎ	ีเอกสาร	งานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง	ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้	บูรณาการร่วมกับแนวคิด

การประเมินประสิทธิผลของส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน	(2554)	Hoy&	Miskel	(2008)	และการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ	Senge	(1990)	ในการสร้าง

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุ

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต	้

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	ผู้วิจัย

จึงก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	ดังภาพท่ี	1
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ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะผู้บริหำร

-	ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
-	ความฉลาดทางจริยธรรม
-	ความฉลาดทางอารมณ์

ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกำรบริหำร

-	ความเป็นผู้น�าทางวิชาการ
-	การบริหารแบบมีส่วนร่วม
-	การบริหารด้วยระบบคุณภาพ
-	การบริหารความหลากหลาย

ปัจจัยด้ำนสมรรถนะโรงเรียน

-	คุณภาพบุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
-	การจัดการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
-	เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ปัจจัยด้ำนบรรยำกำศโรงเรียน

-	แรงจูงใจและการเสริมแรงทางบวก
-	ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
-	วัฒนธรรมการท�างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
-	การสนับสนุนทางสังคม

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษำภำคใต้
สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

-	คุณภาพของผู้เรียน
-	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
-	การรักษาอัตลักษณ์ขององค์กร
-	ความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยส่งผ่านพฤติกรรมการบริหาร

และบรรยากาศโรงเรียน

	 2.	ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 และมีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยส่งผ่านบรรยากาศและ

สมรรถนะโรงเรียน

	 3.	 ปัจจัยด้านสมรรถนะโรงเรียน	 มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน	โดยส่งผ่านบรรยากาศโรงเรียน

	 4.	 ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

	 5.	 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภาคใต้	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	 การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกผู้เช่ียวชาญจ�านวน	10	คน	และการวิจัยเชิงปริมาณ

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	572	คน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 1.	ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ครโูรงเรียน

มธัยมศกึษาภาคใต้	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2559	รวมท้ังสิ้น	15,345	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้

เช่ียวชาญด้านการศึกษาจ�านวน	10	คน	และครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาภาคใต้	ซึ่งค�านวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตาม

แนวคิดของ	Faul	et	al.	(2007)	ท่ีได้เสนอให้ใช้โปรแกรม	

G*Power3	ในการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของโมเดลสมการ

โครงสร้าง	(SEM)	จ�านวน	572	คน
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 1.	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต	้

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	

ระดบั	เก่ียวกับปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาภาคใต้	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.94

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้

เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจ�านวน	10	คน	โดยผู้วิจัยด�าเนิน

การจัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

เพ่ือการวิจัยผ่านคณบดีบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา	

และประสานผู้เชี่ยวชาญในการเข้าสัมภาษณ์ตามวัน	และ

เวลาที่ได้นัดหมาย

	 2.	รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจ�านวน	572	

ฉบบั	โดยผูว้จิยัด�าเนนิการจดัท�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยผ่านคณบดีบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยบูรพา	 ไปยังส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 แล้วน�าส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียน

โดยได้รับการตอบกลับอยู่ในสภาพสมบูรณ์จ�านวน	 541	

ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	94.58

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประกอบด้วย	

ความถีแ่ละร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ความเบ้	

ความโด่ง	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	ดัชนีวัดความสอดคล้อง	

และวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของโมเดลด้วยโปรแกรม	

AMOS

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	 สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 สรุปผลได้

ดังนี้

	 1.	 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษาภาคใต้	สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	พบว่า

	 	 1.1	 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	ประกอบด้วย	

4	ปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร	ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการบริหาร	ปัจจัยด้านสมรรถนะโรงเรียน	ปัจจัย

ด้านบรรยากาศโรงเรียน	โดยทุกปัจจัยรวมท้ังประสิทธิผล

ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	ส่วนค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง	พบว่า	แต่ละตัวแปรมีความ

สัมพันธ์กันในระดับมากอยู่ในช่วง	.769	-	.885	โดยทุกคู่

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01

	 	 1.2	 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทาง

ตรงสูงสุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต	้

คือปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน	รองลงมาคือปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการบริหาร	 ปัจจัยด้านสมรรถนะโรงเรียนและ

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร	ซ่ึงมีค่าอิทธิพลเท่ากับ	

.38,	.24,	.22,	.19	ตามล�าดับ	ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทาง

อ้อมสูงสุดคือ	ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารมีอิทธิพลทาง

อ้อมผ่านบรรยากาศโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหารไป

ยังประสิทธิผลของโรงเรียน	มีค่าอิทธิพลเท่ากับ	.71	รอง

ลงมาคือปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางอ้อม

ผ่านสมรรถนะโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของโรงเรียน	มีค่า

อิทธิพลเท่ากับ	 .37	 และปัจจัยด้านสมรรถนะโรงเรียนมี

อิทธิพลทางอ้อมผ่านบรรยากาศโรงเรียนไปยังประสิทธิผล

ของโรงเรยีน	มค่ีาอทิธพิลเท่ากบั	.21	ผลการศกึษาปัจจยัเชงิ

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภาคใต้	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

ปรากฏดังตารางท่ี	1
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ตำรำง 1

การวิเคราะห์อิทธิพลและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภาคใต้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวแปรสำเหตุ

ตัวแปรผล

พฤติกรรม
กำรบริหำร (BEH)

สมรรถนะของ
โรงเรียน (COMP)

บรรยำกำศ
ของโรงเรียน (CLI)

ประสิทธิผล
ของโรงเรียน (EFF)

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE

คุณลักษณะผู้บริหาร	(TRAIT) .91** .91** .81** .81** .42** .43** .85** .19** .71** .90**

พฤติกรรมการบริหาร	(BEH) .89** .89** -.03 .50** .47** .24** .37** .61**

สมรรถนะของโรงเรียน	(COMP) .56** .56** .22** .21** .43**

บรรยากาศของโรงเรียน	(CLI) .38** .38**

R2 .83 .79 .82 .93

	 	 1.3	ปัจจยัด้านคณุลกัษณะผูบ้รหิาร	ปัจจยั

ด้านพฤติกรรมการบริหาร	 ปัจจัยด้านสมรรถนะโรงเรียน	

ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน	 สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสทิธิผลของโรงเรยีนมธัยมศึกษาภาคใต้	สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้ร้อยละ	93	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 2.	การสร้างโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้าง

เชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	พบ

ว่า

	 	 2.1	การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั

อันดับ	1	เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดของตัวแปรแฝง	จาก

ตวัแปรสงัเกตได้	จ�านวน	18	ตัวแปร	พบว่า	มคีวามสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน	เครื่องมือท่ีเป็นข้อค�าถามมีความตรงเชิง

โครงสร้างสามารถใช้วัดองค์ประกอบในตัวแปรแฝงได้จริง

	 	 2.2	ผลการปรับโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต	้

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 โดยอาศัย

ความรู้ทางทฤษฎี	 ประกอบกับค�าแนะน�าของโปรแกรม	

พบว่า	 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

ดังนี้	Chi-square	(X2)	=	263.281,	df	=	92,	X2/df	=	

2.862,	Normed	Fit	Index	(NFI)	=	.98,	Goodness	of	

Fit	 Index	 (GFI)	=	 .95,	Adjusted	Goodness	of	 Fit	

Index	 (AGFI)	 =	 .91,	 Root	Mean	 Square	 Error	 of	

Approximation	(RMSEA)	=	.06,	Root	Mean	Square	

Residual	(RMR)	=	.02	แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได้

ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏ	ดังภาพท่ี	2
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ภำพ 2 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรับแก้แล้ว

ตำรำง 2 

ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับโมเดล)

ค่ำดัชนี ค่ำที่แสดง
ควำมสอดคล้อง

ค่ำที่ยอมรับได้ว่ำ
มีควำมสอดคล้อง

ค่ำสถิติตำม
สมมติฐำน

ผลกำรประเมิน

1.	X2 .5	<	p ≤	1.00 .01	<	p ≤	.05 .000 ไม่สอดคล้อง

2.	X2/df 0	<	X2/df ≤ 2 2	<	X2/df ≤	3 2.862 ยอมรับได้

3.	NFI .95	≤ NFI ≤	1.00 .90	≤ NFI	<	.95 .980 สอดคล้อง

4.	GFI .95	≤ GFI ≤	1.00 .90	≤ GFI	<	.95 .953 สอดคล้อง

5.	AGFI .90	≤ AGFI ≤	1.00 .85	≤ AGFI	<	.90 .912 สอดคล้อง

6.	RMSEA 0	≤ RMSEA ≤	.05 .05	<	RMSEA	<	.08 .059 ยอมรับได้

7.	RMR 0	≤ RMR ≤	.05 .05	<	RMR	<	.08 .017 สอดคล้อง

	 จากภาพที่	 2	 พบว่า	 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต	้

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ที่ปรับ

แก้แล้วมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

อย่างไรกต็ามดชันแีต่ละตวัต่างกว็ดัความสอดคล้องในแง่มมุ

ท่ีแตกต่างกัน	เช่น	ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	ค่าความคลาด

เคลื่อนของโมเดลสมมติฐาน	ฯลฯ	ผู้วิจัยจึงน�าเสนอดัชนีที่

หลากหลายดังตารางท่ี	2	

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ

ความกลมกลืนของโมเดลจากสมมติฐาน	 ส่วนใหญ่มีผล

การประเมินยอมรับว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูล	ยกเว้นค่า	X2	ทั้งนี้ด้วยข้อจ�ากัดในการประเมิน

ของค่าไค-สแควร์	ซึ่งมีแนวโน้มปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อ

ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จึงอาจพิจารณาใช้ค่าสถิติอื่น

ประกอบการประเมนิเมือ่มขีนาดกลุม่ตัวอย่างขนาดใหญ่	ดงั

เช่น	Bollen	(1989,	p269)	แนะน�าว่าเมื่อค่าไค-สแควร	์

ปฏเิสธ	H
0
	ควรพจิารณาค่า	X2/df	ซึง่ยอมรบัว่าโมเดลมคีวาม

สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ได้หากมค่ีาต�่ากว่า	3.00	ดงั

นั้นกล่าวได้ว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับแก้	มีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 โดยพิจารณาประเมินจากดัชนีค่า	X2/df	 =	

2.862	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	,	ค่า	NFI	=	.980	มีความ

สอดคล้องกับข้อมูล,	ค่า	GFI =	.953	มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูล,	ค่า	AGFI	=	.912	มีความสอดคล้องกับข้อมูล,	ค่า	

RMSEA	=	.059	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และค่า	RMR	=	

.017	มีความสอดคล้องกับข้อมูลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01

อภิปรำยผล
	 จากการวิจัยเรื่อง	 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในครั้งนี้	ผู้วิจัยน�าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจในเบื้องต้นเพียง	2	ปัจจัย	

ดังนี้

	 1.	ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร

	 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้

บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	ทุกตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	โดยท่ีตัวแปร

ความฉลาดทางจรยิธรรมมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	รองลงมาคอืความ

สามารถในการเผชิญอุปสรรค	ส่วนความฉลาดทางอารมณ์

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ส�าหรับเส้นทางอิทธิพล	พบว่าปัจจัยด้าน

คุณลักษณะผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน	และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านพฤติกรรม

การบริหาร	และผ่านปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ	.01

	 	 1.1	 ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารมี
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อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย	ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จด้วยการใช้คุณลักษณะ

ภายในเฉพาะตัวของผู้บริหารในการปรับตัว	 ตอบสนอง

ต่อบุคคล	และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเหมาะสม	ตระหนักในอารมณ์	ความรู้สึกของตนเอง

และเพ่ือนร่วมงานโดยสามารถจัดการความสัมพันธ์ของ

ตนเอง	 ผู ้ใต้บังคับบัญชาและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การ

ด�าเนินร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น	ดังที่	Stoltz	(1997,	p.	

9)	 กล่าวว่า	 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนอกจาก

จะเป็นประโยชน์กับตนเองแล้ว	 ยังสามารถประยุกต์ใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน	 สัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล	 ครอบครัว	 องค์การ	 ชุมชน	 วัฒนธรรม	 สังคม	

และสามารถใช้ท�านายความส�าเร็จของสิ่งต่าง	 ๆ	 ได้ถึง	 

17	ประการ	อาท	ิผลการปฏบิตังิาน	(Performance)	แรงจงูใจ	 

(Mo t i v a t i on ) 	 ก า ร ให ้ อ� า น าจแก ่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน	 

(Empowerment)	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ผลการวิจัยของ	 

Goleman	(1998,	pp.	319-320)	ยังพบว่าความฉลาดทาง

อารมณ์มีความส�าคัญและส่งผลส�าเร็จในต�าแหน่งบริหาร

มากกว่าเชาว์ปัญญาถึง	4	เท่า	ดังนั้นหากผู้บริหารสามารถ

รับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง	 และเข้าใจข้อก�าหนด

ของงานอย่างชัดเจนใช้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อนโดยผ่าน

การเรียนรู้เกี่ยวกับงานอย่างต่อเนื่อง	 เขาก็จะเป็นผู้แก้ไข

ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล

	 	 1.2	 ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู ้บริหาร

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 โดยส่ง

ผ ่านปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร	 ซึ่งเป ็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย	 ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมมีความ

สัมพันธ์กับคุณลักษณะของผู ้น�า	 ไม่ว่าจะเป็น	 ความรู	้

ทักษะประสบการณ์	พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู	การควบคุม 

อารมณ์	 ฯลฯ	 ลักษณะเหล่านี้ย่อมจะหลอมรวมเข้าเป็น

คุณสมบัติเฉพาะตัว	ซึ่งก�าหนดให้แสดงพฤติกรรมออกมา

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ดังนั้นสภาวะสังคม	วัฒนธรรม	ระเบียบ	

หรือลักษณะองค์กร	อาจท�าให้ผูน้�าปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมให้

เหมาะสมเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายได้	(ภารดี	อนันต์นาว,ี	2557,	

น.	80)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมพงศ์	จินา	(2556)	ท่ี

ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถม

ศึกษา	ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน	พบว่า	คุณลักษณะของ

ผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร	ด้วย

ค่าน�้าหนักอิทธิพลเท่ากับ	.54	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.001	ซึง่เป็นเครือ่งยนืยนัได้เป็นอย่างดว่ีาคณุลกัษณะ

ของผู้บริหารย่อมส่งผลไปยังพฤติกรรมตาม	ประสบการณ์	

องค์ความรู้	 ค่านิยม	 และการควบคุมสถานการณ์ซึ่งเป็น

ลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล

	 	 1.3	 ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารมี

อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 ผ่านปัจจัย

ด้านบรรยากาศโรงเรียน	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการ

วิจัย	ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะที่ดีย่อมสร้างความไว้วางใจ	

ขวัญก�าลังใจ	แรงจูงใจในการท�างาน	สร้างวัฒนธรรมการ

ท�างานด้วยบรรยากาศเชิงบวกซ่ึงน�าไปสู ่ผลส�าเร็จของ

องค์กรอย่างยั่งยืน	สอดคล้องกับ	สัมฤทธิ์	กางเพ็ง	(2551,	

น.	118)	ท่ีกล่าวว่า	บรรยากาศของโรงเรียนเป็นกลุ่มของ

คุณลักษณะหรือสภาพแวดล้อมของงานท่ีรับรู้โดยผู้ปฏิบัติ

งานซึง่สามารถสร้างขึน้และปรบัปรงุได้โดยผูบ้รหิารโรงเรียน

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ	 เป็นไปตามความต้องการของผู้

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 และประสิทธิพลในการ

ท�างาน	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 สุธาสินี	 แม้นญาติ	

(2554)	ที่ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยท่ีส่ง

ผลต่อภาวะผูน้�าเชิงจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาพบว่า	

ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย	บุคลิกภาพ	

แรงจูงใจ	ระดับการพิจารณาศีลธรรม	การเช่ืออ�านาจแห่ง

ตนและการควบคมุตนเอง	ส่งผลต่อบรรยากาศองค์กรอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	ดังนั้น	ปัจจัยคุณลักษณะ

ผู้บริหารย่อมส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร	และประสิทธิผล

ขององค์กรในทศิทางบวกได้	หากผูบ้รหิารสามารถถ่ายทอด

ทัศนคติและวิธีการที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม	

สอดรับกับบริบทในขณะนั้น

	 2.	ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร	

	 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการบรหิารโดย

รวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุก

ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยที่ตัวแปรความเป็น

ผู้น�าทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	รองลงมาคือ	การบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพ	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	ส่วน

การบริหารความหลากหลายมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ส�าหรับเส้น

ทางอิทธิพล	 พบว่า	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารมี

อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	และมีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ	.01	ในขณะที่อิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้าน

บรรยากาศโรงเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 2.1	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร

มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัย	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารได้แสดง

พฤติกรรมการบริหารซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร

ให้บรรลุเป้าหมาย		ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพท้ัง

หลาย	จ�าเป็นจะต้องก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จที่ชัดเจน

และใช้กระบวนการ	วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งมั่นไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Sergiovanni	

(1998)	 ซ่ึงอธิบายว่าพฤติกรรมผู้น�าเป็นส่วนส�าคัญที่จะ

สร้างความผูกพัน	ยกระดับคุณธรรม	จริยธรรมและความ

ประพฤติของผู้น�าและผู้ตาม	 กระตุ้นให้มีความตระหนัก

ถึงเป้าหมายหลักของสถาบัน	อันจะน�ามาซึ่งคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน	สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของวันเพ็ญ	บุรีสูงเนิน	 (2552)	ที่ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่ง

ผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต

พฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัออก	พบว่า	พฤติกรรมของผูน้�า	

วสิยัทศัน์และการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมในการบรหิารสถาน

ศึกษาต่างก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	พฤตกิรรมผูน้�าจงึเป็น

เครือ่งมอืส�าคญัทีส่ดุในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารโรงเรยีน	

เพราะเป็นกระบวนการที่ผู้น�าสร้างระบบความสัมพันธ์ของ

กิจกรรมต่าง	ๆ 	ในองค์กรซึ่งเปรียบเสมือน	สมอง	เส้นเลือด	

แขนขา	และพละก�าลังขององค์กรที่	ผู้บริหารทุกระดับจะ

ต้องใช้เป็นวิถีทางไปสู่ความส�าเร็จซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อ

ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของโรงเรียน

	 	 2.2	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนผ่านปัจจัย

สมรรถนะโรงเรียน	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย	ท้ังนี้

เน่ืองจากสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือ

องค์กรที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงาน

ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความรู้ความสามารถ	ทักษะเฉพาะ	

วิธีการท�างาน	 บุคลิกภาพ	 ความสนใจ	 หลักการ	 ค่านิยม	

ทัศนคติ	ความเชื่อ	และวิธีการท�างานของผู้น�า	พฤติกรรม

การบริหารที่มีประสิทธิภาพย่อมสามารถสร้างความพร้อม

ให้แก่สมรรถนะขององค์กรได้เป็นอย่างดี	 สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	Leitowood	 (1994,	p.	3)	ที่กล่าวว่า	ผู้น�า

ทางวิชาการเป็นกลุ่มของพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่

มีอิทธิพลต่อการสอนในชั้นเรียน	มีความรับผิดชอบในการ

ให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ครูเกี่ยวกับกลยุทธ์	เทคโนโลยี	และ

เครื่องมือทางการศึกษา	 เพื่อน�าไปใช้ในเกณฑ์การสอนได้

อย่างมีประสิทธิผล	เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของนักวิชาการ

หลายท่านซึ่งพบว่า	ความเป็นผู้น�าทางวิชาการส่งผลทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมไปยงัประสทิธผิลของโรงเรยีนผ่านคณุภาพ

ของครูและกระบวนการจัดการเรียนรู้	 (สัมฤทธิ์	 กางเพ็ง,	

2551;	วิสัณห์	พาหะมาก,	2561)	ในขณะท่ีพฤติกรรมการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมก็มีส่วนที่จะกระตุ้นให้ผู ้เกี่ยวข้อง

ยินดีที่จะร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนรู ้	 การ

เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มท่ี	 ด้วยเหตุท่ีว่าได้มีส่วนรับรู้ข้อมูล	 ร่วมก�าหนด

เป้าหมาย	ร่วมรับผิดชอบและร่วมประเมินผล	ดังนั้น	การ

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 ทั้งระหว่างบุคคลและองค์กร	 ย่อม

เป็นการเพิ่มความตระหนักในการยอมรับประโยชน์ร่วมกัน	

ลดทอนความซ�้าซ้อน	 ความร่วมมือจึงมีความส�าคัญอย่าง

ยิ่ง	ต่อการพัฒนาองค์การสู่ความส�าเร็จ	สามารถประยุกต์

ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์อย่าง

ยั่งยืน	

	 	 2.3	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารมี

อทิธพิลทางอ้อมต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนผ่านปัจจยัด้าน

บรรยากาศโรงเรยีนอย่างมไีม่มนียัส�าคญัทางสถติ	ิซึง่ไม่เป็น

ไปตามสมมตฐิานการวจิยั	ทัง้นีอ้าจมสีาเหตจุากความหลาก

หลายและพหุวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของภาคใต้

ซึ่งท�าให้ผู้บริหารไม่สามารถใช้พฤติกรรมการบริหารสร้าง

บรรยากาศเชิงบวกในองค์กรได้อย่างมีนัยส�าคัญ	ตัวอย่าง

เช่น	ช่วงชั้นบรรพชนหรือช่วงอายุ	(Generation)	ที่มีความ

แตกต่างย่อมส่งผลต่อความเช่ือ	ค่านิยมและเจตคติท่ีแตก

ต่างกัน	เช่นเดียวกัน	เช้ือชาติ	(Ethnic)	ซ่ึงเป็นสิ่งบ่งช้ีทาง

ชาติพันธุ์ของมนุษย์จากรุ่นสู่รุ ่น	 หากมีความแตกต่างกัน

แล้วย่อมส่งผลต่อลักษณะวัฒนธรรมและผลการด�าเนินงาน

ขององค์กรได้	ในขณะท่ีการมีวิชาชีพ	(Occupational)	ที่

แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรม

ที่แตกต่างกัน	 เช่น	 วิชาชีพทางการบริหารสมัยใหม่มักมี

ความต้องการความเป็นอิสระจากงาน	 ซึ่งอาจจะขัดแย้ง

กับวิธีการบริหารรูปแบบเดิม	 ที่เน้นการสั่งการและการ

ควบคุมที่มีระดับชั้นจากบนลงล่าง	เป็นต้น	(Dubrin,	2010,	 

p.	394;	)	ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการบริหาร
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มิได้มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศของโรงเรียนดังเช่น	

ประไพศรี	ธรรมวิริยะวงศ์	 (2559,	น.	2)	กล่าวว่า	ความ

หลากหลายมีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรในหลายด้าน		

เช่น	 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งความแตกต่าง	 การ

ขยายมุมมองที่กว้างขวางในการปฏิบัติงานและการสร้าง

นวตักรรมขึน้ในองค์กร	อย่างไรกดี็ความหลากหลายสามารถ

สร้างผลทางลบต่อปฏิสัมพันธ์ในองค์กรในลักษณะต่าง	 ๆ	

ได้เช่นกัน	หากมีการกระท�าในลักษณะ	 เลือกปฏิบัติ	การ

ล่วงละเมิด	การลดความส�าคัญ	ฯลฯ	ดังเช่นการวิจัยของ	

เอกรินทร์	สงัข์ทอง	(2555)	เรือ่ง	ภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรม

ของผู้อ�านวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	พบว่า	ผู้บริหารมีมุมมองต่อความหลากหลายและ

พหุวัฒนธรรม	3	แบบ	ได้แก่	1)	แบบแคบ	นั่นคือ	มุมมองที่

ว่าพหวุฒันธรรมนัน้เป็นเรือ่งเกีย่วกบัวฒันธรรมและศาสนา	

2)	 แบบกว้าง	 คือ	 มุมมองว่าพหุวัฒนธรรมไม่ได้จ�ากัดแค่

เรื่องศาสนาและวัฒนธรรม	ยังรวมถึงมิติต่าง	ๆ	ทางสังคม

ที่หลากหลาย	และ	3)	แบบไม่แน่ใจ	ผลการวิจัยดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่าผู ้อ�านวยการโรงเรียนของรัฐส่วนหนึ่ง

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการ

ศึกษาพหุวัฒนธรรม	 ซึ่งแสดงถึงความไม่เข้าใจ	 และห่าง

ไกลจากความส�าเร็จในการใช้พฤติกรรมการบริหาร	 เพื่อ

น�านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติเช่นเดียวกับประสิทธิผล

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ความหลากหลายจึงเป็น

สิ่งที่ผู้บริหารต้องท�าความเข้าใจและให้ความส�าคัญอย่าง

ยิ่ง	ซึ่งนักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เสนอแนะว่าการ

จัดการความหลากหลายด้วยหลัก	3Rs	จะท�าให้เกิดผลใน

ทางบวกแก่องค์กร	ได้แก่	1)	ตระหนักรับรู้	(Recognize)	

และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง	 2)	 ให้ความเคารพ	 

(Respect)	ต่อความเป็นปัจเจกบคุคล	3)	ท�าหน้าทีไ่กล่เกลีย่

ประนีประนอม	(Reconciliation)	ระหว่างความแตกต่าง

ที่น�าไปสู่ความขัดแย้ง	ผู้บริหารควรพิจารณาจัดการความ

หลากหลายด้วยการดึงเอาจุดแข็งของความหลากหลายมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์	 และลดจุดอ่อนที่ส่งผลเสียต่อองค์กร

ให้น้อย	 จะช่วยท�าให้องค์กรมีความสามารถในการปรับ

ตัว	มีความคิดสร้างสรรค์	 เพิ่มขีดความสามารถและสร้าง

บรรยากาศที่ดี	ส่งผลให้บุคลากรทุกคนสามารถปลดปล่อย

ศักยภาพสูงสุดของตนออกมา	ฉะนั้นหากผู้บริหารต้องการ

สร้างบรรยากาศทีด่แีก่องค์กรควรพจิารณาแสดงพฤตกิรรม

ผ่านกลยุทธ์ในการจัดการกับความหลากหลาย	(Banks	&	

Banks,	1989;	พิมลพรรณ	เชื้อบางแก้ว,	2554;	ประไพศรี	

ธรรมวิริยะวงศ์,	2559)	ดังนี้	1)	การบริหารด้วยความเท่า

เทยีมยตุธิรรม	ไม่เลอืกปฏบิตัจิะท�าให้บคุลากรมคีวามมัน่ใจ	

สบายใจที่จะปรับตัวให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร	2)	

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมท้ังในด้านของทรัพยากร	

ข้อมูลข่าวสาร	ทัศนคติและการตัดสินใจ	จะท�าให้สามารถ

บุคลากรลดการวิภาควิจารณ์	 ลดการต่อต้าน	 ขจัดการ

คุกคาม	จากความเช่ือหรือองค์ความรู้ท่ีแตกต่างกัน	3)	ใช้

การเจรจามากกว่าการบงัคบัขูเ่ขญ็เพือ่ลดความเสีย่งในการ

เกดิความขัดแย้งหรอืความยุง่ยากตามมา	4)	สร้างระบบการ

การจูงใจหรือให้รางวัลท่ีมีความยืดหยุ่นตามความแตกต่าง

ของบุคคลเพื่อกระจายผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย	

	 1.	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ควรให้ความส�าคัญกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	ตั้งแต่

กระบวนการคัดเลือกด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมครอบคลุมทั้ง

ความฉลาดทางจริยธรรม	 ความฉลาดทางอารมณ์	 และ

ความฉลาดในการเผชิญอุปสรรค	 มีกระบวนการพัฒนา

คุณลักษณะ	วิธีการ	นวัตกรรม	และพฤติกรรมการบริหาร

หลังจากแต่งตั้งสู่ต�าแหน่ง	ด้วยการอบรม	สัมมนา	ศึกษาดู

งาน	แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทกุระดบัอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะ

พื้นท่ีซ่ึงมีความหลากหลายทางสังคมและพหุวัฒนธรรม

	 2.	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ควรให้ความส�าคญักบัการประเมนิประสทิธผิลของโรงเรยีน

ท่ีสอดคล้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต	อัตลักษณ์	ตลาดแรงงาน	

ความหลากหลายทางวฒันธรรมและความต้องการของท้อง

ถิ่น

	 ข้อเสนอแนะในการน�าสู่การปฏิบัติ

	 1.	ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	ควรสร้าง

วัฒนธรรมและบรรยากาศเชิงบวกให้เกิดข้ึนในองค์กร	ด้วย

การปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่	ีสร้างแรงจงูใจแก่ผูใ้ต้บงัคบั

บัญชา	โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพยากรและด้าน

อารมณ์ความรู้สึก

	 2.	 ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	 ควร

ใช้วิธีการบริหารจัดการท่ีมีความยืดหยุ ่นสอดคล้องกับ

ข้อมูล	 บริบทและสถานการณ์ของโรงเรียน	 โดยตระหนัก

ถึงความส�าคัญของความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
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ของผู้เกี่ยวข้อง

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรท�าการศึกษา	ตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้บริหาร

โรงเรียนทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ภาคใต้	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

	 2.	 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมการ

บริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3 .ควรศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่ มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	 ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

	 4.	ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น	ๆ 	ท่ีอาจจะส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้	 เช่น	ตัวแปร

ความฉลาดทางวฒันธรรม	ตวัแปรงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร	

ตัวแปรความคาดหวังหรือความพร้อมของผู้ปกครอง	ฯลฯ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและศึกษาแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุในเขตต�าบลนา

ฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	จ�านวน	95	คน	และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ	 	ใช้แบบบันทึก

ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการเก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี	ร้อยละ	

และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ได้แก่	พละก�าลังท่ีจะท�าสิ่ง

ต่าง	ๆ	ในแต่ละวัน	(b=.121)	ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายมากท่ีสุด	สมาธิในการท�างานต่างๆ	(b=.112)	ส่ง

ผลต่อระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจมากที่สุด	ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นในสังคม	(b=.232)	ส่งผลต่อระดับคุณภาพ

ชีวิตด้านสังคมมากที่สุด	และสภาพบ้านเรือน	(b=.057)	ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด	แนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	ได้แก่	จัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย	กิจกรรม

การสันทนาการตามความเหมาะสม	 จัดสถานที่ในการออกก�าลังกาย	 อุปกรณ์การกีฬา	 นัดผู้สูงอายุท�ากิจกรรมร่วมกัน	

เช่น	การสวดมนต์	นั่งสมาธิทุก	ๆ 	วันพระ	คนในชุมชนให้เกียรติยกย่องผู้สูงอายุในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์	แต่งตั้งเป็น

ที่ปรึกษาด้านต่าง	ๆ 	เช่น	เป็นผู้น�าทางศาสนา	ปราชญ์ชาวบ้าน	และจัดสภาพบ้านเรือนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	เพื่อช่วย

อ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ	

ค�ำส�ำคัญ:	คุณภาพชีวิต,	ผู้สูงอายุ,	ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

Abstract

 The	purposes	of	this	research	were	as	follows:	analysis	of	factor	affecting	to	the	quality	of	life	of	

the	elderly	and	study	the	guideline	to	the	development	of	quality	in	Na	Fai	sub-district,	Muang	district,	

Chaiyaphum	province.	Samples	were	95	elderlies	obtained	by	stratified	sampling	method.	Personal	

record	form	and	The	World	Health	Organization	Quality	of	Life	(WHOQOL)	-BREF	were	the	research	

กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ ในเขตต�ำบลนำฝำย

อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
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tools.	Data	were	analyzed	using	frequency,	percentage,	summation	and	Multiple	Linear	Regression.		

The	results	revealed	that:	the	factor	affecting	to	the	quality	of	life	of	the	elderly	include	power	to	

do	the	daily	routine	affecting	to	the	quality	of	life	physical	health	domain	(b=.121),	meditation	to	do	

the	daily	routine	affecting	to	the	quality	of	life	psychological	domain	(b=.112),	personal	relationships	

affecting	to	the	quality	of	life	social	domain	(b=.232)	and	home	environment	affecting	to	the	quality	

of	life	environment	domain	(b=.057).	In	addition,	the	development	guidelines	for	the	life	quality	are	

providing	a	physical	activity,	recreation	activity	for	the	elderly,	sport	club,	an	appointment	for	the	

elderly	to	participate	in	activities	such	as	praying	and	meditation	every	day,	an	opportunity	for	the	

elderly	to	participate	in	the	community’s,	and	house	decorating	to	suit	the	elderly.

Keywords:	Quality	of	life,	Elderly,	Multiple	linear	regression	model

บทน�ำ
	 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูง

อายุ	 มีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยปัจจุบัน

ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ	 (อายุ	 65	 ปีขึ้น

ไป)	 (สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล.	 2559)	 จ�านวน

มากถึงร้อยละ	 10	 หรือมากกว่า	 7	 ล้านคน	 ซึ่งมากกว่า

จ�านวนประชากรวัยเด็กถึง	1.5	 เท่า	และภายในปี	2583	

ประชากรในกลุ่มนี้จะเพิ่มจ�านวนขึ้นถึง	 17	 ล้านคน	 ซึ่ง

มากกว่า	1	ใน	4	ของประชากรทั้งประเทศ	(http://www.

worldbank.org,	2559)	เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นท�าให้ปัจจัย

การผลติทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง	รฐับาลจ�าเป็น

ต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและการ

รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นเพ่ือดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ

มากขึ้น	 ท�าให้การลงทุนลดลงรายได้ประชาชาติลดลง	

(http://www.stou.ac.th,	2559)	นอกจากนี้สิ่งที่มาพร้อม

กับสภาวการณ์ของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นก็คือปัญหาในด้าน 

ต่าง	 ๆ	ที่ตามมา	 เช่น	ปัญหาโรคของความเสื่อมและโรค

เรื้อรังในคนชราที่จะเพิ่มมากขึ้น	ปัญหาสุขภาพจิต	ปัญหา

ขาดคนดูแล	เป็นต้น	ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคม

จะต้องด�าเนินการเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับ

ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็น

ผู้สูงอายุเอง	ครอบครัว	พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการด�าเนินงานให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวอยู่กับ

ส่ิงแวดล้อมได้อย่างเป็นสุข	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	(ภูมิจิตร	

วงศ์สถิตย์	และ	สุมนต์	สกลไชย,	2554)

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นนโยบายหนึ่ง

ของคณะรัฐมนตรี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	และเป็น

ยุทธศาสตร์หนึ่งใน(ร่าง)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับท่ี	12	(พ.ศ.	2560-2564)	(ส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี,	 2557)	 ดังนั้นการให้ความส�าคัญกับการ

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อ

ค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่

จึงเป็นส่วนส�าคัญ	ประกอบกับ

	 ผู้วิจัยได้ตระหนักว่าผู ้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่าและส�าคัญยิ่งต่อสังคมและครอบครัว	สมควรได้รับ

การดูแล	 ยกย่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน	 เหมาะ

สม	 สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	

เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนด

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุให้

มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ

	 2.	เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ
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แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 1.	การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 

l inear	 regression	 analysis)	 เป ็นการศึกษารูป

แบบความสัมพันธ ์ในรูปเส ้นตรง	 เพื่อใช ้ท�านายค ่า

ของตัวแปรตาม	 (dependent	 variable)	 มักแทน

ด้วย	 Y	 โดยอาศัยค่าของตัวแปรอิสระ	 (independent	

variable)	 k	 ตัว	 คือ	 1 2, ,..., kX X X จะได ้ตัวแบบ

ดั ง นี้ 	 0 1 1 2 2 ...i i i k ki iY X X Xβ β β β ε= + + + + +  
, 1, 2,...,i n=
โดยที่	 		Y 	คือ	ตัวแปรตาม

            1 2, ,..., kX X X 	คือ	ตัวแปรอิสระ

            0β  คือ	ระยะตัดแกน	Y

           1β  คือ	 ความชันของ	 Y	 เมื่อก�าหนด	 1X แต่

ตัวแปร	 2 3, ,..., kX X X 	คงที่

        2β 	 คือ	 ความชันของ	 Y	 เมื่อก�าหนด	 2X แต่

ตัวแปร	 1 3, ,..., kX X X 	คงที่

  kβ 		คือ	ความชันของ	Y	เมื่อก�าหนด		 kX 	แต่

ตัวแปร	 1 2 1, ,..., kX X X − 	คงที่

ทั้งนี้	 0 1 2, , ,..., kβ β β β 		เป็นพารามิเตอร์ของเส้นถดถอย	

และเรียก		 0 1 2, , ,..., kβ β β β 	ว่า	สัมประสิทธิ์การถดถอย

บางส่วน	(partial	regression	coefficient)

  ε 		คือ	ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับ

ค่าประมาณของ	Y  

	 2.	ความหมาย	และองค์ประกอบของคณุภาพชวีติ

ของผู้สูงอายุ

	 	 2.1	 ความหมายของคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุ

	 	 องค์การอนามัยโลก	 ได้นิยามคุณภาพ

ชีวิตว่า	เป็นการรับรู้ความพึงพอใจ	และสถานะของบุคคล

ในการด�ารงชีวิตในสังคม	โดยจะสัมพันธ์กับเป้าหมายและ

ความคาดหวังของตนเองภายใต้บริบทของวัฒนธรรม	 ค่า

นิยม	มาตรฐานของสังคม	และสิ่งอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ส่วนนักวิชาการชาวต่างชาติที่ให้ความหมาย

คุณภาพชีวิต	ดังเช่น	Padilla	และ	Grant	(ศรีเมือง	พลัง

ฤทธิ์,	2547:33;	อ้างถึงใน	Padilla	&	Grant.	1985:	45)	

ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า	เป็นการรับรู้ความพึงพอใจที่

เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพ	ส่วน	Orem	(2001:	179)	

กล่าวว่า	คุณภาพชีวิตก็คือ	ความผาสุก	(Wellbeing)	ซึ่ง

เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการมีชีวิตอยู่	ตามประสบการณ์

ของความพึงพอใจ	 ความรู้สึกเป็นสุขภาพและสุขใจ	 ใน

ขณะท่ีนักวิชาการด้านสุขภาพส่วนใหญ่ให้ความหมายของ

คุณภาพชีวิต	โดยอาศัยแนวคิดจากองค์การอนามัยโลก	จึง

มุ่งให้ความสนใจท่ีสุขภาวะทางกายและจิตใจ

	 จากการรวบรวมความหมายคุณภาพชีวิตดังกล่าว

ข้างต้น	ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า	คุณภาพชีวิตหมายถึง	การรับรู้

ของบุคคลต่อสภาพการด�ารงชีวิตของตน	ซ่ึงวัดจากความ

พึงพอใจในเรื่องความเป็นอยู่	ความสุข	สุขภาพกายและจิต	

อาหารการกิน	การมีสิ่งของใช้ตามความจ�าเป็น	การอยู่ใน

สภาพแวดล้อม	และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

	 	 2.2	องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

	 	 องค์การอนามัยโลก	 แบ่งองค์ประกอบ

ของคุณภาพชีวิต	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านร่างกาย	 (Physical	

domain)	ด้านจิตใจ	(Psychological	domain)	ด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคม	(Social	relationships	domain)	และ

ด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	domain)	(สุวัฒน์	มหัต

นิรันดร์กุล	 และคณะ,	 2541)	 ซ่ึงแต่ละด้านมีความหมาย

ดังนี้

	 	 ด ้านร่างกาย	 (Physical	 domain)	

เป็นการรับรู ้สภาพร่างกายของผู ้สูงอายุซึ่งมีผลต่อชีวิต

ประจ�าวัน	 เช่น	 การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของ

ร่างกาย	การรับรู้ถึงความสุขสบาย	ไม่มีความเจ็บปวด	การ

รับรู้ความสามารถที่จะจัดการกับโรคภัยและความเจ็บปวด

ทางร่างกายได้	 การรับรู ้ถึงพละก�าลังในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน	 การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น	

การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน	การรับ

รู้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของตน	การ

รับรู้ความสามารถในการท�างาน	และการรับรู้ว่าตนไม่ต้อง

พึ่งยาต่างๆ	หรือการรักษาทางการแพทย์อื่นๆ	เป็นต้น

	 ด้านจิตใจ	(Psychological	domain)	เป็นการรับ

รู้สภาพจิตใจของตนเอง	เช่นการรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่

บุคคลมีต่อตนเอง	การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง	การรับ

รู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง	 การรับรู้ถึงความมั่นใจ

ในตนเอง	 การรับรู้ถึงความคิด	 ความจ�า	 สมาธิการตัดสิน
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ใจและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ	การรับรู้

ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้าหรือกังวล	การ

รับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ	 ของตนที่มีผลต่อการด�าเนิน

ชีวิต	เช่น	การรับรู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ	ศาสนา	การ

ให้ความหมายของชีวิต	และความเชื่ออื่นๆ	ที่มีผลในทางท่ี

ดีต่อการด�าเนินชีวิต	มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค	เป็นต้น

	 ด ้านความสัมพันธ ์ทางสังคม	 (Social	 rela 

tionships	domain)	เป็นการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ

ผู้สูงอายุกับบุคคลอื่น	การรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือ

จากบุคคลอื่นในสังคมการรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วย

เหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย	รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์

ทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์	เป็นต้น

	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 domain)	

เป็นการรับรู ้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลการด�าเนินชีวิต	

เช่น	การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ	มีความปลอดภัย	

และมั่นคงในชีวิต	การรับรู้ว่าได้อยู่ในสภาพ	แวดล้อมทาง

กายภาพที่ดี	ปราศจากมลพิษต่างๆ	การคมนาคม	มีแหล่ง

ประโยชน์ด้านการเงิน	 สถานบริการทางสุขภาพ	 และ

สังคมสงเคราะห์	การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร

หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ	การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมในเวลา

ว่าง	เป็นต้น

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
	 ปิยภรณ์	เลาหบุตร	(2557)	ศึกษาระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่	7	ต�าบลพลูตาหลวง	อ�าเภอ

สัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้สูงอายุในชุมชนหมู	่

7	ต�าบลพลูตาหลวง	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	จ�านวน	

302	คน	สถิติที่ใช้ได้แก่	ความถี่	(Frequency)	และค่าร้อย

ละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	( )	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(SD)	การทดสอบค่าที	(t-test)	การทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว	(One-way	ANOVA)	ผลการศึกษา	พบว่า	

โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้าง

ดี	ผลการเปรียบเทียบ	พบว่า	คุณภาพของผู้สูงอายุในชุมชน

หมู่	7	ต�าบลพลูตาหลวง	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	 ท่ีมี	

เพศ	อาชีพ	สถานภาพต่างกัน	มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน	

ส่วนผูส้งูอายทุีมี่อาย	ุระดบัการศกึษาต่างกนั	มคีณุภาพชวีติ

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จิรัชยา	เจียวก๊ก	(2558)	ศึกษาถึงลักษณะคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ประชาชนเทศบาล

เมืองคอหงส์	จ�านวน	396	คน	ใช้สถิติพรรณนา	ได้แก่	ค่า

เฉลีย่	( )	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(SD)	และการศกึษาความ

สมัพนัธ์ของตวัแปรและการเปรยีบเทยีบ	t-test,	One-Way	

ANOVA	ผลการศกึษาพบว่า	คณุภาพชวีติประชาชนเทศบาล

เมืองคอหงส์	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัด	สงขลา	คุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดี	ปัจจัยก�าหนดคุณภาพชีวิต	ได้แก่	ความเท่า

เทียมกันในสังคม	 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

ชีวิต	ชุมชน	ระดับการพัฒนาของพื้นท่ี	และการด�าเนินชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

	 เจษฎา	 นกน้อย	 (2560)	 ศึกษาระดับคุณภาพ

ชีวิต	และปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน	

จังหวัดสงขลา	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

จ�านวน	322	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	ค่าร้อย

ละ	ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

มีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอบด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	

ด้านสุขภาพ	และด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง	( 	=	4.44,	SD	

=	0.81;	 	=	4.65,	SD	=	0.67;	 	=	4.38,	SD	=	0.78;		

	=	4.95,	SD	=	0.36	ตามล�าดับ)

	 ณมน	 ธนินธญางกูร	 (2561)	 ศึกษาพฤติกรรมผู้

สูงอายุในชุมชนตามหลักของสุขภาวะชุมชน	 และศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	กลุ่มเป้า

หมายเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ	60	ข้ึนไป	ท้ังหมด	ในบ้านปลา

บู่	ต�าบลหนองแสง	อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	

จ�านวนท้ังสิ้น	 57	 คน	 ใช้สถิติพื้นฐานวิเคราะห์ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัยพบว่าด้าน

สงัคมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	และแนวทางการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคือการตั้งชมรมการออกก�าลังกายโดยมีสถานที่และ

อุปกรณ์การออกก�าลังกายที่เหมาะสมส�าหรับ	 ผู ้สูงอายุ	

การท�าปฏิทินกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ	การเปิดโอกาสให้ผู้

สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี	ต่าง	ๆ 	ของชุมชน

ทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง	การช่วยเหลือด้านสวัสดิการส�าหรับ

ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกด้าน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภำพชีวิต
ของผู้สูงอำยุ 

เช่น	 พละก�าลังในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน	สมาธิการตัดสินใจ	และ
ความสามารถในการเรยีนรูเ้รือ่งราว
ต่างๆ	เป็นต้น

คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 เพื่อศึกษา

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูง

อายุในเขตต�าบลนาฝาย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชัยภูมิ	 โดย

ใช้ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณขั้นตอนการด�าเนินการ

วิจัย	ประกอบด้วย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้	เป็นผู้สูงอายุในเขต

ต�าบลนาฝาย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชัยภูมิ	 จ�านวน	 1,870	

คน	 โดยการก�าหนดขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง	 มีข้ัน

ตอนดังน้ี

	 1.	 ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สูตร	Taro	Yamane	(Yamane,	1973)	ที่ระดับความเช่ือ

มั่น	90%	ดังน้ี

สูตร	 	 21
Nn
Ne

=
+

เมื่อ	 		 n 		คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

   N 	คือจ�านวนประชากรทั้งหมด

     e 			คือค่าความคลาดเคลื่อน	ในที่นี้ก�าหนดไว้

ที่	0.1	(ระดับความเชื่อมั่น	90%)

	 จากการค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูร	

Taro	Yamane	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	เท่ากับ	95	คน

	 2.	สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ภูมิ	(stratified	sampling)	โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม

ย่อยๆ	ตามหมู่บ้าน	(19	หมู่บ้าน)	เรียกว่าชั้นภูมิ	แล้วสุ่ม

หน่วยตัวอย่างออกมาจากแต่ละชั้นภูมิด้วยวิธีการสุ่มอย่าง

ง่าย	(simple	random	sampling)	ตามจ�านวนสัดส่วนที่

ก�าหนดตามตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	แบบวดัคณุภาพ

ชวีติของผูส้งูอาย	ุเป็นแบบสมัภาษณ์ทีด่ดัแปลงมาจากเครือ่ง

ช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษา

ไทย	 (WHOQOI	 BREF	 THAI)	 และปรับปรุงโดย	 สุวัฒน	์

มหัตนิรันดร์กุล	และคณะ	(สุวัฒน์	มหัตนิรันดร์กุล,	2540)	

ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	26	ข้อ	โดยแบ่งออกเป็น	4	

องค์ประกอบ	คือ	1)	ด้านร่างกาย	จ�านวน	7	ข้อ	2)	ด้าน

จิตใจ	จ�านวน	6	ข้อ	3)	ด้านสัมพันธภาพทางสังคม	จ�านวน	

3	ข้อ	4)	ด้านสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	8	ข้อ	ส่วนค�าถามอีก	

2	 ข้อเป็นตัวชี้วัดที่อยู ่ในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

โดยรวม	ซ่ึงไม่รวมอยู่ในองค์ประกอบท้ัง	4	ด้าน	แบบวัด

คุณภาพชีวิตนี้มีความหมายทางบวก	จ�านวน	23	ข้อ	และ

มีข้อค�าถามในทางลบ	จ�านวน	3	ข้อ	แต่ละข้อจะมีค�าตอบ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดับให้ผู้

ตอบค�าถามเลือกตอบ	 ซึ่งการแปลผลคะแนนแบ่งระดับ

คุณภาพชีวิตออกเป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับไม่ดี	 ระดับ

ปานกลาง	และระดับดี

	 คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน	ตั้งแต่	26	–	130	

คะแนน	โดยเมื่อผู้ตอบรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร	

สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติท่ีก�าหนดดังนี้

	 คะแนน	26	–	60	คะแนน	แสดงถึงการมีคุณภาพ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ชีวิตที่ไม่ดี

	 คะแนน	61	–	95	คะแนน	แสดงถึงการมีคุณภาพ

ชีวิตกลาง	ๆ

	 คะแนน	96	–	130	คะแนน	แสดงถึงการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

	 แบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต	แยกออกเป็นองค์

ประกอบต่าง	ๆ	ได้ดังนี้

ตำรำง 1

ระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ กำรมีคุณภำพชีวิตที่ไม่ดี คุณภำพชีวิตกลำงๆ คุณภำพชีวิตที่ดี

1.	ด้านร่างกาย 7	-	16 17	-	26 27	-	35

2.	ด้านจิตใจ 6	-	14 15	-	22 23	–	30

3.	ด้านสังคม 3	-	7 8	-	11 12	-	15

4.	ด้านสิ่งแวดล้อม 8	-	18 19	-29 30	-	40

คุณภาพชีวิตโดยรวม 26	-	60 61	-	95 96	-	130

	 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ	การตรวจหาความ

เที่ยงตรง	(Validity)	ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุจ�านวน	 3	 คน	 ตรวจ

สอบความเที่ยงของเนื้อหาและภาษาและน�ามาปรับปรุง

ตามค�าแนะน�า	โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาที่ใช้ได้	ตั้งแต่	0.8	ขึ้นไป	(Davis	1992:	104)	แล้ว

ตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม	(Reliability)	โดยผู้

วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้สูง

อายุจ�านวน	30	คน	วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้การ

ค�านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค	(Cronbach’s	

alpha	coefficient)	โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเช่ือมั่น

ตั้งแต่	0.70	ขึ้นไป	(Burns	and	Grove,1997:	327)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ข ้อมูลและแหล่งของข้อมูลที่ใช ้ในการศึกษา

ประกอบด้วย	2	ส่วนได้แก	่

	 1.	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 ใช้วิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง	 95	 คน	 ที่มีอายุตั้งแต่	

60	ปีขึ้นไป	จาก	19	หมู่บ้านในต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดชัยภูมิ	ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าวในข้อ	

1	โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์	และจัดสนทนากลุ่ม	โดยมีผู้เข้า

ร่วมจ�านวน	15	คน	ประกอบด้วย	ตัวแทนผู้สูงอายุ	ตัวแทน

จากองค์การบริหารส่วนต�าบลนาฝาย	และตัวแทนจากโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลนาฝาย	เพื่อรวบรวมข้อมูล

ในการก�าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอาย	ุ

ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ

	 2.	ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	 โดยการ

ค้นนคว้าข้อมูลจากหนังสือ	วารสาร	สิ่งพิมพ์เอกสาร	ฐาน

ข้อมูลและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	ค่าผลรวม	ใช้วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูม	ิ

	 2.	ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ	ใช้วิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในเขตต�าบล 

นาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ

ผลกำรวิจัย
	 1).	 ผลวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	เป็นดังนี้
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ตำรำง 2

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

องค์ประกอบ ผลรวมคะแนน ระดับคุณภำพชีวิต

1.	ด้านร่างกาย 21 กลาง

2.	ด้านจิตใจ 19 กลาง

3.	ด้านสัมพันธภาพสังคม 10 กลาง

4.	ด้านสิ่งแวดล้อม 25 กลาง

คุณภำพชีวิตโดยรวม 75 กลำง

ตำรำง 3

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิต (ตัวแปรอิสระ) b ß SE 
b

t p-value

ด้ำนร่ำงกำย

1.	การเจ็บปวดตามร่างกาย	 1( )V 0.085 0.264 0.023 3.662 0.000

2.	พละก�าลังที่จะท�าสิ่งต่าง	ๆ 	ในแต่ละวัน	 2( )V 0.121 0.309 0.028 4.345 0.000

3.	การนอนหลับ	 3( )V 0.034 0.112 0.022 1.519 0.132

4.	ความพึงพอใจท่ีจะสามารถท�าอะไร	ๆ 	ผ่านไป

ได้ในแต่ละวัน	 4( )V

0.093 0.248 0.027 3.488 0.001

5.	ความจ�าเป็นที่จะต้องไปรับการรักษาพยาบาล	
เพื่อที่จะท�างานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน	

5( )V

0.080 0.252 0.023 3.500 0.001

6.	 ความสามารถในการท�างานได้อย่างที่เคยท�า

มา	 6( )V

0.040 0.103 0.027 1.457 0.149

7.	 ความสามารถท่ีจะไปไหนมาไหนด้วยตนเอง	

7( )V

0.103 0.314 0.025 4.170 0.000

	 จากตารางที่	 2	 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชัยภูม	ิ

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(ผลรวมคะแนนคุณภาพ

ชีวิต	=	75)	จ�าแนกตามรายด้านได้ดังนี้

	 ด้านร่างกาย	พบว่า	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้าน

ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง	(ผลรวมคะแนนคุณภาพชีวิต	

=	21)	

	 ด้านจติใจ	พบว่า	ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติด้านจติใจ

อยู่ในระดับปานกลาง	(ผลรวมคะแนนคุณภาพชีวิต	=	19)

	 ด้านสังคม	 พบว่า	 ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้าน

สังคมอยู่ในระดับปานกลาง	 (ผลรวมคะแนนคุณภาพชีวิต	

=	10)

	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง	 (ผลรวมคะแนน

คุณภาพชีวิต	=	25)

	 2.	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ทั้ง	 4	 ด้านของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดชัยภูมิ	แสดงด้วยตารางท่ี	3	
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ค่าคงที่	(a)	=	0.358,	 0.177SEest = ±

ด้ำนจิตใจ

1.	ความสุข	ความสงบ	มีความหวัง	 8( )V 0.048 0.120 0.034 1.416 0.160

2.	สมาธิในการท�างานต่าง	ๆ	 9( )V 0.112 0.295 0.031 3.578 0.001

3.	ความภาคภูมิใจในตนเอง	 10( )V 0.052 0.120 0.035 1.459 0.148

4.	การยอมรับในรูปร่างหน้าตาของตัวเอง	 11( )V 0.049 0.100 0.039 1.260 0.211

5.	ความรู้สึกเหงา	เศร้า	หดหู่	สิ้นหวัง	วิตกกังวล	
12( )V

0.110 0.367 0.026 4.325 0.000

6.	การเห็นคุณค่าของชีวิต	 13( )V 0.063 0.159 0.033 1.908 0.060

ค่าคงที่	(a)	=	0.685,	 0.219SEest = ±

ด้ำนสัมพันธภำพทำงสังคม

1.	 ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นในสังคม	

14( )V
0.232 0.480 0.032 7.287 0.000

2.	 การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นใน
สังคม	 15( )V

0.191 0.319 0.038 5.013 0.000

3.	ความพึงพอใจในชีวิตทางเพศ	
(ชีวิตทางเพศ	หมายถึง	เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศ
ขึน้แล้วท่าน	มวีธิจีดัการท�าให้ผ่อนคลายลงได้	รวม
ถึง	การช่วยตัวเองหรือ	การมีเพศสัมพันธ์)	 16( )V  

0.231 0.435 0.035 6.607 0.000

ค่าคงท่ี	(a)	=	-0.055,	 0.259SEest = ±

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

1.	ความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละวัน	 17( )V 0.029 0.134 0.023 1.274 0.206

2.	สภาพบ้านเรือน	 18( )V 0.057 0.265 0.022 2.625 0.010

3.	เงินใช้จ่ายตามความจ�าเป็น	 19( )V 0.024 0.114 0.020 1.192 0.237

4.	การใช้บริการสาธารณสุขได้ตาม	ความจ�าเป็น	

20( )V
0.035 0.172 0.020 1.764 0.081

5.	 โอกาสที่ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารที่จ�าเป็นใน
ชีวิตแต่ละวัน	 21( )V

0.018 0.121 0.015 1.224 0.224

6.	มีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด	 22( )V 0.035 0.167 0.021 1.695 0.094

7.	สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ	 23( )V 0.025 0.116 0.021 1.205 0.231

8.	ความสะดวกในการคมนาคม	 24( )V 0.043 0.219 0.019 2.305 0.024

ค่าคงที่	(a)	=	1.187,	 0.129SEest = ±
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หมำยเหตุ: ß	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปคะแนนมาตรฐาน	สามารถบอกได้ว่าตัวแปร

อิสระตัวใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากหรือน้อยกว่ากัน

	 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้

สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชัยภูมิ	 มี

ทั้งหมด	5	ปัจจัย	ได้แก่	การเจ็บปวดตามร่างกาย	(p-value	

=	0.000)	พละก�าลังที่จะท�าสิ่งต่าง	ๆ 	ในแต่ละวัน	(p-value	

=	0.000)	ความพึงพอใจที่จะสามารถท�าอะไร	ๆ	ผ่านไป

ได้ในแต่ละวัน	(p-value	=	0.001)	ความจ�าเป็นที่จะต้อง

ไปรับการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะท�างานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้

ในแต่ละวัน	(p-value	=	0.001)	และความสามารถท่ีจะ

ไปไหนมาไหนด้วยตนเอง	(p-value	=	0.001)	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตด้านร่างกายมากที่สุดคือ	พละก�าลังที่จะท�าสิ่งต่าง	 ๆ	

ในแต่ละวัน	(b=.121)	โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ในการพยากรณ์เท่ากับ	 0.177±

	 สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

ด้านร่างกายของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดชัยภูมิ	เมื่อน�าทุกปัจจัยเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ	

เป็นดังน้ี

	 คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย	=	0	.358	+	0.085	 1V  

+	0.121	 2V 	+	0.093	 4V 	+	0.080	 5V 	+	0.103	 7V
	 ปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติด้านจิตใจของผูส้งูอายุ

ในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	มีทั้งหมด	2	

ปัจจัย	ได้แก่	สมาธิในการท�างานต่างๆ	(p-value	=	0.001)	

และความรู้สึกเหงา	เศร้า	หดหู่	สิ้นหวัง	วิตกกังวล	(p-value	

=	0.000)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	โดยปัจจัย

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจมากที่สุดคือ	สมาธิในการ

ท�างานต่าง	ๆ 	(b=.112)	โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ในการพยากรณ์เท่ากับ	 0.219±  

	 สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ชัยภมู	ิเมือ่น�าทกุปัจจยัเข้าสมการในรปูคะแนนดบิ	เป็นดงันี้

	 คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ	=	0	.685	+	0.112	 9V   
+	0.110	 12V  

	 ปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติด้านสงัคมของผูส้งูอายุ

ในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	มีทั้งหมด	

3	ปัจจัย	ได้แก่	ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นในสังคม	

(p-value	=	0.000)	การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล

อื่นในสังคม	 (p-value	 =	 0.000)	 และความพึงพอใจใน

ชีวิตทางเพศ	 (p-value	 =	 0.000)	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 0.05	 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้าน

สังคมมากที่สุดคือ	 ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นใน

สังคม	(b=.232)	โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ

พยากรณ์เท่ากับ	 0.259±  

	 สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้าน

สังคมของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ชยัภมู	ิเมือ่น�าทกุปัจจยัเข้าสมการในรปูคะแนนดบิ	เป็นดงันี	้

	 คุณภาพชีวิตด้านสังคม	=	-0	.055	+	0.232	 14V  

+	0.191	 15V 	+	0.231	 16V
	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของ

ผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชัยภูม	ิ

มีท้ังหมด	 2	 ปัจจัย	 ได้แก่	 สภาพบ้านเรือน	 (p-value	 =	

0.010)	 และความสะดวกในการคมนาคม	 (p-value	 =	

0.024)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05	โดยปัจจัย

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือ	สภาพ

บ้านเรือน	(b=.057)	โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน

การพยากรณ์เท่ากับ	 0.129±  

	 สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้าน

สิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในเขตต�าบลนาฝาย	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดชัยภูมิ	เมื่อน�าทุกปัจจัยเข้าสมการในรูปคะแนนดิบ	

เป็นดังนี้

	 คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม	=	1.187	+	0.057		

18V  +	0.043	 24V
	 จากตารางที	่2	–	3	และข้อมลูจากการสนทนากลุม่	

สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุในเขตต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	ดังนี้

 คุณภำพชีวิตด้ำนร่ำงกำย	จากผลการวิเคราะห	์

พบว่า	 พละก�าลังท่ีจะท�าสิ่งต่าง	 ๆ	 ในแต่ละวัน	 ส่งผลต่อ

ระดบัคณุภาพชวีติด้านร่างกายมากทีส่ดุ	ดงันัน้โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขควรมีการจัด

กจิกรรมการออกก�าลงักายและกจิกรรมการสนัทนาการตาม

ความเหมาะสม	องค์การบริหารส่วนต�าบลควรจัดสถานที่

ในการออกก�าลังกาย	อุปกรณ์การกีฬา	

	 คุณภำพชีวิตด้ำนจิตใจ	 จากผลการวิเคราะห์	
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พบว่า	 สมาธิในการท�างานต่างๆส่งผลต่อระดับคุณภาพ

ชีวิตด้านจิตใจมากที่สุด	 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต�าบล

ควรนัดผู้สูงอายุท�ากิจกรรมร่วมกัน	เช่น	การสวดมนต์	นั่ง

สมาธิทุก	ๆ	วันพระ	

 คุณภำพชีวิตด้ำนสังคม	 จากผลการวิเคราะห์	

พบว่า	 ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่นในสังคมส่งผล

ต่อระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคมมากที่สุด	 ดังน้ันองค์การ

บริหารส่วนต�าบลควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน	

เช่น	กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ	ประชาคมหมู่บ้าน	ให้เกียรติ

ยกย่องผู้สูงอายุในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์	แต่งตั้งเป็น

ที่ปรึกษาด้านต่าง	ๆ 	เช่น	เป็นผู้น�าทางศาสนา	ปราชญ์ชาว

บ้าน	เป็นต้น	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพชมุชน/อาสาสมคัร

สาธารณสุขควรจัดกิจกรรมสันทนาการ	 กองทุนผู้สูงอายุ	

เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับบุคคลอื่นในสังคม	

ท�าให้ผู้สูงอายุมีบทบาท	มีศักดิ์ศรี	และมีคุณค่าต่อสังคม

 คุณภำพชีวิตด ้ำนสิ่งแวดล้อม	 จากผลการ

วิเคราะห์	 พบว่า	 สภาพบ้านเรือนส่งผลต่อระดับคุณภาพ

ชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด	 ดังนั้นคนในครอบครัวควร

จดัสภาพบ้านเรอืนให้เหมาะสมกบัผูส้งูอาย	ุเพือ่ช่วยอ�านวย

ความสะดวกและตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ	ให้

ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย

และมีความสุข	 เช่น	ห้องนอนของผู้สูงอายุควรอยู่ช้ันล่าง

ของบ้าน	ทางลาดและบันไดควรมีราวจับ	รอบบ้านควรมี

พื้นที่ให้ผู้สูงอายุสามารถท�ากิจกรรมเบาๆได้	เช่น	จัดสวน

หย่อมโดยที่หลีกเลี่ยงไม้ผล	ไม้ยาง	และไม้หนาม	อาจจะ

ปลูกกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อเพิ่มบรรยากาศแทน	เป็นต้น

กำรอภิปรำยผล
	 1.	จากผลการวจิยัทีก่ลุม่ตวัอย่างประเมนิคณุภาพ

ชีวิตของตนเองอยู่ในระดับปานกลางทั้งรายด้านและโดย

รวม	ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุในต�าบลนาฝาย	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง	60-69ปี	โดย

คิดเป็นร้อยละ	45.3	ซึ่งกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุระดับ

ต้น	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยายังไม่มาก	ยังพอท่ี

จะช่วยเหลอืตนเองและปฏบิติักจิวตัรประจ�าวนัต่างๆได้ด้วย

ตนเอง	แต่อย่างไรก็ตาม	กลุ่มตัวอย่างเริ่มมีการพึ่งพาคนอื่น	

เนือ่งจากเริม่มปัีญหาสขุภาพและโรคประจ�าตัว	ซึง่สอดคล้อง

กับปิยภรณ์	เลาหบุตร	(2557)	ได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่	7	ต�าบลพลูตาหลวง	อ�าเภอสัตหีบ	

จงัหวดัชลบรุ	ีพบว่าคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนชมุขนหมู	่7	

ต�าบลพลูตาหลวง	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	พบว่า	ภาพ

รวมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	อยู่ในระดับค่อนข้างดี

	 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้

สูงอายุ	พบว่า	การเจ็บปวดตามร่างกาย	สมาธิในการท�างาน

ต่างๆ	ความสมัพนัธ์ของตนกบับคุคลอืน่ในสงัคม	และสภาพ

บ้านเรือน	 ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย	 ด้าน

จติใจ	ด้านสงัคม	และด้านสิง่แวดล้อม	ตามล�าดบั	สอดคล้อง

กับจิรัชยา	เจียวก๊ก	(2558)		ศึกษาถึงลักษณะคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน	 พบว่าปัจจัยก�าหนดคุณภาพชีวิต	 คือ	

ความเท่าเทียมกันในสังคม	 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินชีวิต	ชุมชน	มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

	 2.	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย	ุ

ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ	ได้แก่	จัดกิจกรรม

การออกก�าลงักาย	กจิกรรมการสนัทนาการตามความเหมาะ

สม	จัดสถานท่ีในการออกก�าลังกาย	อุปกรณ์การกีฬา	นัด

ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 การสวดมนต์	 นั่งสมาธิ

ทุก	 ๆ	 วันพระ	 ให้เกียรติยกย่องผู้สูงอายุในฐานะเป็นผู้มี

ประสบการณ์	 แต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 เป็น

ผู้น�าทางศาสนา	ปราชญ์ชาวบ้าน	และจัดสภาพบ้านเรือน

ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ	ซึง่สอดคล้องกบัณมน	

ธนินธญางกูร	(2561)	ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในบ้านปลาบู่	 ต�าบลหนองแสง	 อ�าเภอวาปีปทุม	

จังหวัดมหาสารคาม	คือ	ได้แก่	การตั้งชมรมการออกก�าลัง

กายโดยมีสถานท่ีและอุปกรณ์การออกก�าลังกายที่เหมาะ

สมส�าหรับผู้สูงอายุ	การท�าปฏิทินกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอาย	ุ

การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี

ต่าง	ๆ 	ของชุมชนทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง	การช่วยเหลือด้าน

สวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัคณุภาพชวีติให้ครอบคลมุ

พื้นที่ทั่วจังหวัด	 และขยายไปสู่การศึกษาระดับประเทศ	

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ท�าการวิจัยในต�าบลนาฝาย	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดชัยภูมิ	ซึ่งยังไม่สามารถน�าไปสรุปคุณภาพชีวิต

ของประชาชนท้ังจังหวัดชัยภูมิได	้

	 2.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น	 ๆท่ีน่าจะเก่ียวข้อง

กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพิ่มเติม	เช่น	ปัจจัยด้านการ

สนับสนุนของครอบครัว	 ค่านิยมและนโยบายขององค์กร	

เป็นต้น	
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 123

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	(1)	ศกึษาระดบัความส�าเรจ็ของการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมู่บ้าน	สังกัดส�านักงานเขตสุขภาพที่	4	(2)	ศึกษาปัจจัยอธิบายความส�าเร็จของการปฏิบัติงาน	(3)	น�าเสนอข้อเสนอเชิง

นโยบายการบริหารงานการบริการสาธารณสุขมูลฐาน	การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสม	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	จ�านวน	398	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง	สัมภาษณ์เชิงลึกจาก	อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ดีเด่น	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	สาธารณสุขอ�าเภอ	นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	จ�านวน	40	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง	วิเคราะห์ด้วย

สถิติพรรณนา	 ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์พหุถดถอยแบบข้ันตอน	ผลการวิจัย	 พบว่า	 (1)	 ความ

ส�าเร็จของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 อยู่ในระดับ	 “ดี”	 (2)	 ปัจจัยอธิบายการ

ปฏิบัติงาน	ได้แก่ปัจจัยด้านแรงจูงใจ	ภาวะผู้น�า	ด้านการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้	ด้านการสื่อสารและการประสานงาน	

ด้านการนิเทศและประเมินผล	ด้านการจัดสรรงบประมาณ	ด้านกฎหมาย	และด้านกลไกทางการเมือง	 สามารถอธิบาย

ความส�าเร็จของการปฏิบัติงานของ	อสม.	ได้ในระดับ	“มาก”	( =	4.1220,	SD	=0.	.48283)	โดยปัจจัยด้านกฎหมาย	

และปัจจัยด้านกลไกทางการเมือง	เป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด	สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการปฏิบัติงานของ	อสม.	

สังกัดส�านักงานเขตสุขภาพที่	4	ได้ร้อยละ	55.70	ท้ังนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย	คือ	(1)	รัฐควรก�าหนดเป็นนโยบายส�าคัญ

สนับสนุน	อสม.	ในการพัฒนาสุขภาพพลเมืองของประเทศ	สร้างและพัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงกับประชาชนในการเสริม

สร้างสุขภาวะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศยุค	 4.0	 (2)	 การก�าหนดนโยบายรัฐควรค�านึงถึงการบูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎี	 และประสบการณ์

จากผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)

ค�ำส�ำคัญ:	ความส�าเร็จ,	การปฏิบัติงาน,	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข 

ประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.)
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Abstract

 The	objectives	of	this	research	were	to	study	(1)	successful	level	of	village	health	volunteer,	

Office	of	Health	Office	4	(2)	factors	identifying	the	success	of	operation	and	(3)	present	proposal	of	

policy	of	basic	public	health	services.	The	research	was	designed	mixed	methods	research,	quantitative	

research	samples	were	398	village	health	volunteers,	and	qualitative	research	collected	data	using	 

in-depth	interview	as	a	tool	to	collect	the	data	from	key	informants	which	were	excellent	village	

health	volunteers,	director	of	sub-district	health	promotion	hospitals,	district	and	provincial	public	

health	executives,	majors	of	 local	administrative	office	total	amount	40	persons	using	descriptive	

statistics	 to	 test	 relationships	of	 variables,	 and	using	multiple	 regressions	 to	 test	hypothesis.	The	

research	 results	 found	 that	 the	 successful	 of	 village	 health	 volunteers	working	 performance	was	

at	 good	 level.	 Factors	 described	 the	 operation	 included	motivation	 factors,	 leadership,	 learning	 

organization	management,	communications	and	collaboration,	orientation	and	evaluation,	budgeting,	

legal	and	political	mechanism	eligible	to	describe	the	success	of	village	health	volunteers	working	

performance	at	high	level.	Off	those	factors,	legal	and	political	mechanism	were	the	best	forecasters	

since	they	could	forecast	the	success	of	village	health	volunteers’	performance	at	55.70	percent.		

Suggestions	in	term	of	policy	were	(1)	government	should	identify	important	policy	to	support	village	

health	volunteers	in	order	to	develop	health	of	the	citizen	create	and	develop	linkage	of	networks	

with	people	in	order	to	promote	well-being	wide-spread	and	equally,	and	create	health	care	service	

innovation	for	development	and	consistent	to	the	country	development	in	4.0	era	(2)	 in	order	to	

formulating	the	policy,	government	should	consider	integrating	knowledge	from	theories	and	exper 

ience	from	village	health	volunteers.

Keywords:	Success,	Operation,	Public	Health	Village	Volunteer

บทน�ำ
	 ประเทศไทยมีการด�าเนินงานตามแนวทาง

สาธารณสุขมูลฐาน	 โดยเริ่มจากอาสาสมัครก�าจัดไข ้

มาลาเรีย	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2505	ก่อนมีการประชุมสมัชชา

องค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization;	

WHO)	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2520	 ซึ่งเป็นที่มาของมติร่วมกันว่า	

“การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนท่ีพึง

ได้รับ	โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ	ศาสนา	

การเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม”	 ต่อเน่ืองกับแถลงการณ์

อัลมา	อตา	(Declaration	of	Alma-Ata)	(World	Health	 

Organization,	1978)	ที่มีสาระส�าคัญ	คือ	“สุขภาพอนามัย

ทีด่	ีเป็นสทิธิพ์ืน้ฐานของมนษุยชนทกุคน	รวมทัง้ความเสมอ

ภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข	 เป็นสิทธิหน้าท่ีของ

ประชาชนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ด�าเนินการ

จัดบริการเพื่อสุขภาพตนเอง	 การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมร่วมกับการส่งเสริมและคุ ้มครองสุขภาพอนามัย

ของประชาชน	 รัฐมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชน”	โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน

กฎบัตรเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ	(Charter	foe	Health)	กับ

องค์การอนามัยโลก	เมื่อวันท่ี	11	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2523		

เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยจะยึดถือสาธารณสุขมูลฐาน

เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ	(ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	2529)

	 กลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	 เริ่มต ้นจาก

อาสาสมัครมาลาเรียถึงผู้สื่อข่าวสาธารณสุข	 (ผสส.)	 ถึง	 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 125

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ก�าหนด

บทบาทของอาสาสมัครเหล่านี้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	

มุ่งเน้นให้ชุมชนระดับหมู่บ้านบริหารจัดการสาธารณสุข

มูลฐาน	 และสนับสนุนให้	 อสม.	 เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดแูลสขุภาพของชมุชนตามหลกัการสาธารณสขุมลูฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข	นับเป็นก�าลังหลักที่มีส่วนร่วมส�าคัญ

ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด	บทบาทของ	อสม.	 ท่ีผ่านมา	

สะท้อนความส�าเร็จตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน

ให้เป็นรูปธรรมรูปแบบ	“อาสาสมัคร”	ได้เป็นอย่างดี	และ

ได้กลายเป็นทุนทางสังคม	(Social	Capital)	ที่ส�าคัญของ

ระบบสุขภาพ	ที่มีจุดแข็ง	คือ	การท�างานเป็นครั้งคราวใน

ระยะส้ัน	“อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	

จึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของระบบสุขภาพ	และควรได้รับ

การพัฒนาศกัยภาพอย่างเป็นระบบ	เพือ่ผนกึก�าลงัเป็นเครอื

ข่ายทั้งประเทศ	เป็นแกนน�าด้านสุขภาพ	ก้าวไปสู่การสร้าง

สุขภาพทกุภาคส่วนในท้องถิน่มกีารบรูณาการร่วมกนั	ตัง้แต่

ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน	เป้าหมายด�าเนินกิจกรรม

ด้านสุขภาพ	และมาตรการทางสังคม	รวมทั้งช่วยกันคิดค้น

นวตักรรมต่าง	ๆ 	ได้ด้วยตนเอง	เน้นการมส่ีวนร่วมและเรยีน

รู้ร่วมกัน	(ปิยะสกล	สกลสัตยากร,	2559)	เพื่อการเรียนรู้

เท่าทันสภาวการณ์ด้านสุขภาพของประเทศไทยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 จ�าเป็นต้องศึกษาแนวคิดเรื่อง

อาสาสมัครที่ใช้ในการด�าเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองน้ัน	 มีปัจจัย

ใดบ้างที่อธิบายความส�าเร็จหรือล้มเหลวของการด�าเนิน

งานสาธารณสุขมูลฐานที่มี	อสม.	เป็นก�าลังหลัก	สอดคล้อง

กับความเป็นจริงทางสังคม	การเมืองใหม่อยู่หรือไม่	 หาก

จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน	 จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใน

ลักษณะใด	 เพื่อที่จะได้ใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการด�าเนินงาน	อาสาสมัครในอนาคตให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ใหม่ของโลกปัจจุบัน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาระดบัความส�าเรจ็ของการปฏบิตังิาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 สังกัด

ส�านักงานเขตสุขภาพที่	4

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยอธิบายความส�าเร็จของการ

ปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	

สังกัดส�านักงานเขตสุขภาพที่	4

	 3.	เพือ่น�าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏบิตังิาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 สังกัด

ส�านักงานเขตสุขภาพท่ี	4

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยควำมส�ำเร็จของอำสำ

สมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.)

	 1.	 ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจ	 ก�าหนดจากทฤษฏีแรง

จูงใจของ	McClelland	ท่ีเช่ือว่าแรงจูงใจท่ีส�าคัญท่ีสุดของ

มนุษย์	คือ	ความต้องการความส�าเร็จในงาน	มนุษย์มีความ

ปรารถนาที่จะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุความส�าเร็จ	 ความ

ต้องการ	ความรักความผูกพัน	ความต้องการอ�านาจ	ความ

ต้องการของบุคคลสามารถให้การเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิด

ขึ้นได้	โดยเฉพาะความต้องการส�าเร็จในงานที่ตนเองรับผิด

ชอบ	“ความต้องการของคนในองค์การ	หรือการจูงใจจาก

การท�างานว่า	ความพอใจในงานที่ท�าและความไม่พอใจใน

งานที่ท�า	 ไม่ได้มาจากปัจจัยกลุ่มเดียวกัน	 แต่มีสาเหตุมา

จากปัจจัย	2	กลุ่ม	คือ	ปัจจัยจูงใจ	(Motivation	Factor)	

และปัจจัยค�้าจุน	หรือปัจจัยอนามัย	(Hygiene	factor)	แรง

จูงใจภายในส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์การท�างาน	เช่น	ความ

คิดสร้างสรรค์	ประสิทธิผลในการท�างาน	ความพึงพอใจใน

งาน	ความผูกพันในงาน	และคุณภาพชีวิตการท�างาน

	 2.	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า	ก�าหนดจากแนวคิดของ	

วรเดช	 จันทรศร	 (2554,	 น.	 49)	 ท่ีกล่าวถึงภาวะผู้น�าว่า	

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน	จะ

มีมากน้อยเพียงใด	 ข้ึนอยู่กับการใช้ภาวะผู้น�าท่ีเหมาะสม	

การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก	 การสร้างการมีส่วนร่วม	 การ

ท�าให้เกิดความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกโครงการ	

และการท�างานเป็นทีม	ตลอดจนการใช้มาตรการที่เหมาะ

สมเพื่อให้ผู้ที่ร่วมมือท�าตามท�าตามได้ส�าเร็จ	 และเพื่อให้

ผู้ที่ตั้งใจไม่ร่วมมือ	 ไม่สามารถท�าความเสียหายให้เกิดกับ

โครงการได้	“ภาวะผู้น�า	และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ	สามารถร่วมกันท�านายผลการปฏิบัติงานของ

สมาชิกในองค์การได้	(วิมลรัตน์	ครองมงคล	และศยามล	เอ

กะกุลานันต์,	2555,	น.	214)

	 3.	ปัจจยัด้านการจดัองค์กรแห่งการเรยีนรู	้ก�าหนด

จากแนวคิดของ	 ปีเตอร์เชงกี้	 (PeterSenge,1990,	 p.	

68)	 กล่าวถึง	 องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีให้ความส�าคัญกับ

ความสามารถในการเรียนรู้ที่เร็วกว่าคู ่แข่งขัน	 ซึ่งความ
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สามารถข้อนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืน	 

(Sustainable	 Competitive)	 โดยการเรียนรู ้จะต้อง

เป็นการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยม	 (Learning	 Full)	 ของทุกคน

และทุกระดับในองค์กรโดยถือว่าคนทุกคนมีธรรมชาติของ

การเป็นผู้เรียนรู้	(Learners)	มีธรรมชาติที่จะเรียนรู้	และ

รักที่จะเรียนรู้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิต	 “ระดับบุคคล	

ระดับกลุ่มและระดับองค์กร	เป็นองค์ประกอบของลักษณะ

องค์กรแห่งการเรียนรู้”	(Watkins	&	Marsick,	1992,	p.	

178)	เป็นองค์กรที่ท�างานผลิตผลงานไปพร้อม	ๆ	กับเกิด

การเรียนรู้	สั่งสมความรู้และสร้างความรู้จากประสบการณ์

ในการท�างาน	พฒันาวธิที�างานและระบบงานขององค์กรไป

พร้อม	ๆ 	กัน	ผลลัพธ์	(Output)	ขององค์กรแห่งการเรียนรู้	

คือผลงานตามภารกิจที่ก�าหนดการสร้างศาสตร์หรือ	สร้าง

ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์กร

นั้น	(วิจารณ์	พานิช,	2550,	น.	167)

	 4.	ปัจจยัด้านการสือ่สารและประสานงาน	ก�าหนด

จากแนวคิดของ	กระทรวงสาธารณสุข	ว่าในการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทภารกจิของ	อสม.	เพือ่การเสรมิสร้างพฤตกิรรม

สขุภาพของบคุคล	ครอบครวั	และชมุชน	ในงานสาธารณสขุ

มลูฐาน	จ�าเป็นต้องอาศยัทกัษะด้านการสือ่สารทีส่�าคญั	ดงันี้	

1)	การถ่ายทอดความรู้	2)	หากเราต้องการจะรู้ว่าชาวบ้าน

เข้าใจเรือ่งทีเ่ราบอกหรอืไม่	ให้ถามชาวบ้านหรอืให้เล่าเรือ่ง

ที่เราบอก	 3)	 การโน้มน้าวใจ	 “ในกรณีที่ต้องการชักชวน

ให้ผู้ฟังตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง	 “การสื่อสารกับตนเอง

และการสื่อสารกับผู้อื่น	ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม	

เป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม”	(ทัศนีย์	เจนวิถีสุข,	2554)	มีลักษณะเป็นการ

เปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรมทางสงัคมเป็นส�าคัญ	ทัง้ในระดบั

ปัจเจกและระดับสังคมในลักษณะร่วมกันเป็นสังคมโดย

รวม	(Lazarsfeld	and	Manzel.	1963)	การเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ	และพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ส่งสารเป็น

ผู้ท่ีมีความน่าเชื่อถือสูง	ซึ่งหมายถึงระดับของความรู้สึกว่า	

ผู้ส่งสารเป็นผู้ที่น่าไว้วางใจและมีความเชี่ยวชาญ	และพบ

ว่า	สื่อมวลชนจะมีบทบาทแค่เพียงให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น	

(Rogers	and	Swenning,	1969)

	 5.	ปัจจัยด้านการนิเทศประเมินผล	ก�าหนดจาก

แนวคิดของ	 เอ็ร์ทริค	 (Ehrlick	1968,	pp.115-116)	ว่า	

การนิเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่	2	คนข้ึน

ไป	โดยผู้รับการนิเทศจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความเจริญ

งอกงามให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ	“การนิเทศงานท่ีดีช่วย

ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมรีะเบยีบเรยีบร้อย	เกดิความ

ร่วมมือ	รวมท้ังการยอมรับนับถือ	ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน	

และเป็นการปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย”	 (กระทรวง

สาธารณสุข	2532,	น.	2-4)	และวรเดช	จันทรศร	(2554,	

น.	26)	ว่า	การประเมินผลในระบบเปิด	มีแนวทางหลัก	5	

ประการ	 โดยพิจารณาการประเมินผลในฐานะเครื่องมือ

วัดความส�าเร็จหรือความล้มเหลวในการน�านโยบายสู่การ

ปฏบิตั	ิการมุง่น�าเสนอผลลพัธ์และข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

	 6.	 ปัจจัยด้านงบประมาณ	 ก�าหนดจากแนวคิด

ของส�านักงบประมาณ	 (2556)	 ว่า	 การจัดท�าโครงการ	

อสม.	 เชิงรุก	 ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าป่วยการให้กับ	

อสม.	 คนละ	 600	 บาทต่อเดือน	 เพื่อให้	 อสม.	 ช่วยเป็น

กลไกหนึ่งของงานสาธารณสุขมูลฐาน	 เพื่อการบรรลุเป้า

หมาย	1)	คนไทยมีสุขภาพดี	อายุยืนยาว	2)	คนในชุมชน

ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด	และ	3)	ลดการเจ็บป่วย

ของคนไทยจาก	5	โรคส�าคัญ		ซึ่งส�านักประเมินผล	(2556)	

พบว่า	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกับการประพฤติตน

เพื่อหลีกเลี่ยงโรคเรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	จาก	

อสม.	และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้างและ

รักษาสุขภาพด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	ตามท่ี	อสม.	แนะน�า	และมี

ความเห็นว่าการท�างานของ	อสม.	เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ	อสม.	มากที่สุด

	 7.	 ปัจจัยด้านกฎหมาย	ก�าหนดจากปรัชญาของ

โสกราตีส	(470-399	B.C)	ที่ว่า	กฎหมายคือ	“กลไกของรัฐ	

ที่ส่งเสริมและปกป้องให้มนุษย์มีชีวิตที่ถูกต้อง”	อริสโตเติล	

(Aristotle,	pp.	384-322	B.C)	ว่า	“รัฐท่ีดีก็ต้องสามารถ

เสริมสร้างมนุษย์มีจิตใจดีและร่างกายแข็งแรง”	 แนวคิด

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์

(2547,	น.	103-105)	ว่า	“เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง	อาสาสมัครควรได้รับการยกย่อง

สรรเสริญ	 และแนวคิดหลักการกฎหมายมหาชน	 ที่มอง

ความส�าคัญของมนุษย์เป็นหลัก	และให้เน้นความส�าคัญกับ

ผู้รับบริการ	อีกท้ังกระทรวงสาธารณสุข	(2554)	ว่า	“เพื่อ

คุ้มครองประชาชน	ตลอดจนส่งเสริม	 สนับสนุนให้	 อสม.	

เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนตามหลักการ

สาธารณสุขมูลฐาน”	และ	หลักเหตุผล	ว่า	“เนื่องจากอาสา

สมัครสาธารณสุขคือประชาชนผู้เสียสละและมีจิตอาสาเข้า

มามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ	 การควบคุมและป้องกัน
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โรค	การรักษาพยาบาลในเบื้องต้น	การฟื้นฟูสุขภาพและ

ท�าหน้าที่สื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน

	 8.	 ปัจจัยด้านกลไกทางการเมือง	 ก�าหนดจาก

แนวคิดหลักการที่ว่า	 อาสาสมัครจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

การเมืองโดยอัตโนมัติ	 นโยบายการกระจายอ�านาจและ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในระยะหลัง	ท�าให้	อสม.	

ต้องเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการเมืองในลักษณะต่าง	ๆ 	เพิ่ม

ขึ้น	กนกพร	ผุดอักษร	(2556)	พบว่า	1)	สมาชิก	อสม.	เป็น

ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและมีบทบาททางการ

เมืองขั้นพื้นฐาน	2)	การประสานงานระหว่างรัฐกับชุมชน	

หรือระหว่างชุมชนด้วยกัน	 เป็นผู้น�าสาร/ประชาสัมพันธ	์

แลกเปลี่ยนข่าวสารทางการเมือง	 และเป็นฐานเสียงแก่

พรรคการเมืองหรือนักการเมือง	 3)	 บทบาท	 อสม.	 ส่วน

ใหญ่จะมผีลต่อการตดัสนิใจในการเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองระดับหนึ่ง	เนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์

	 9.	 ความส�าเร็จของการปฏิบัติงานสาธารณสุข

มูลฐาน	 ก�าหนดจากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	

ในการสร้างระบบการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ	

ส ่งเสริมนวัตกรรมและมาตรการทางสังคม	 เพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรม	รวมท้ังปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดอย่างต่อ

เนื่อง	ต้องบรรลุภายในปี	ค.ศ.	2030	(Indicator)	ประเด็น	

ลดการตายก่อนวัยอันควรท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 

(non-communicable	diseases	NCDs)	โดยเฉพาะจาก

โรคหัวใจหลอดเลือด,	โรคมะเร็ง,	โรคเบาหวาน	โรคปอด

อุดก้ันเรื้อรัง	(ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	2559)	

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน(อสม.)	เป็นผู้มี

ความส�าคัญในการด�าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	เป็นผู้น�า

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้านสขุภาพอนามยั	เป็นต้นแบบ

ในการสร้างสุขภาพ	โดยการสื่อสาร	สร้างสุขภาพ	เฝ้าระวัง

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน	น�าไปสู่การ

พฒันาการดแูลสขุภาพของตนเองของประชาชน	ครอบครวั

และชุมชน	 (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน,	 2556)	

ความส�าเรจ็ของการปฏบัิตงิานของ	อสม.	ก�าหนดจากทฤษฎี

ของ	David	C.	Macclelland	&	J.W.	Atkinson	ที่เชื่อ

ว่า	มนุษย์ทุกคนต่างก็จะมีความต้องการเหมือนกัน	แต่จะ

มีขนาดมากน้อยแตกต่างกัน	ได้แก่	1)	ความต้องการความ

ส�าเรจ็	(Need	for	Achievement)	2)	ความต้องการอ�านาจ	

3)	ความต้องการความผูกพัน	(Need	for	Affiliation)

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ปัจจัยท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนของ อสม.

		1.	ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
		2.	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า
		3.	ปัจจัยด้านการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
		4.	ปัจจัยด้านการสื่อสารและประสานงาน
		5.	ปัจจัยด้านการนิเทศประเมินผล
		6.	ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณ
		7.	ปัจจัยด้านกฎหมายสาธารณสุข
		8.	ปัจจัยด้านกลไกทางการเมือง

ควำมส�ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนของ อสม.

		1.	ประชาชนมีสุขภาพด	ี
		2.	การปฏิบัติงานครอบคลุมงานสาธารณสุขมูลฐาน
		3.	โรคร้ายแรง	5	โรค	ได้รับการดูแลป้องกัน	
		4.	ลดปัญหายาเสพติด	และ	
	 5 .ก ลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ� าหมู ่บ ้ าน	 
		(อสม.)	มีพลังและความเข้มแข็ง

 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี	(Mixed	method	

Approach)	ในเชิงคุณภาพ	(Qualitative)	และเชิงปริมาณ	

(Quantitative)	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 เป็นการสัมภาษณ์

เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	ศึกษาในพื้นที่	 8	จังหวัด	

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส�านักงานเขตสุขภาพที่	4	วิเคราะห์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 โดยวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	

Analysis)	 และสังเคราะห์เข้าเป็นเนื้อหา	 แล้วสรุปความ

แบบอุปนัย	(Inductive)	เพื่อน�าเสนอเป็นความเรียง	การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	วิเคราะห์เป็นรายประเด็น	และ

รายตัวแปร	 เพื่อน�าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ	

และน�าเสนอเป็นความเรียง
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งออกเป็น	

2	ส่วน	ส่วนที่	1	เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	

ได้แก่	 กลุ่มที่	 1	 กลุ่มประชากรที่ใช้ส�าหรับงานวิจัยเชิง

คุณภาพ	 จ�านวน	 40	 คน	 ได้แก่	 อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ดีเด่น	ระดับจังหวัด	จ�านวน	8	คน	

สาธารณสุขอ�าเภอ	จ�านวน	8	คน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จ�านวน	8	คน	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	 จ�านวน	 8	 คน	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หรือผู้แทน	จ�านวน	8	คนได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง	 (Purposive	Random	Sampling)	 และ

กลุ่มที่	 2	 กลุ่มประชากรที่ใช้ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ	

ได้แก่	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	โดย

ใช้สูตรส�าเร็จรูปของ	ยามาเน่	 (Yamane,	1973)	ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�านวน	398	คน	สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	

(Purposive	Random	Sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยเชิงปริมาณ	เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด	

4	ส่วน	จ�านวน	91	ข้อ	จากตัวแปร	จ�านวน	8	ตัวแปร	ๆ	

ละ	8	ข้อ	ส่วนที่	3)	เป็นประเด็นการพิจารณาระดับความ

ส�าเร็จการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	(อสม.)	จ�านวน	5	ประเด็น	ๆ	ละ	5	ข้อ	ส่วนท่ี	4		

เป็นค�าถามปลายเปิดและข้อเสนอแนะ	มีค่าความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา	1.00	และค่าความเชื่อมั่น	0.93

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 ส�าหรับการการสัมภาษณ์ผู้

ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหลาย	 ๆ	 ฝ่าย	 สร้างโดยยึด	 “หลักการ

ประเมินผลในระบบเปิด	 ในฐานะเป็นเครื่องมือวัดความ

ส�าเร็จหรือความล้มเหลวในการน�านโยบายไปปฏิบัติของ

ผู้ก�าหนดนโยบาย	 และหน่วยงานผู้ปฏิบัติ	 โดยให้ความ

ส�าคัญของมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน”	 “ให้ความ

ส�าคัญกับผลลัพธ์สุดท้าย	(Ultimate	Outcomes)	ได้แก	่

ผลประโยชน์สาธารณะ	 และแบบประเมิน	 ก�าหนดระดับ

ประสิทธิผล/ผลลัพธ์สุดท้าย	เป็น	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	

น้อย	น้อยที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ได้ด�าเนนิการเป็น	2	ช่วง	ช่วงแรก	การเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยด�าเนินการร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก	

ตามวัน	เวลาท่ีนัดหมาย

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณ	ด�าเนนิการเกบ็

รวบรวมข้อมลูกบักลุม่เป้าหมายในพืน้ทีจ่งัหวดัต่าง	ๆ 	ในเขต

สาธารณสุขท่ี	4	จ�านวน	8	จังหวัด	ได้แก่	พระนครศรีอยุธยา	

ปทุมธานี	นนทบุรี	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	นครนายกและ

ลพบรุ	ีและตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถาม	

จ�านวน	398	ฉบับ	และ	ด�าเนินการแจกแจงความถ่ีเพื่อน�า

ไปวิเคราะห์ต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ	ใช้

สถิติพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่ค่าเฉลี่ย	

(Means)	 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD:	 Standard	 

Deviation)	 สถิติอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 ใช้

ทดสอบความเช่ือมั่นของตัวแปรต่าง	ๆ 	โดยใช้การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยสถิต	ิ

Correlation	 Coefficient	 และหาอิทธิพลของตัวแปร

อิสระที่มีต่อตัวแปรตามด้วยวิธีพหุถดถอย	 (Multiple	

Regression	Analysis)	การวิจัยเชิงคุณภาพ	ด�าเนินการ

วิเคราะห์	เนื้อหา	(Content	Analysis)	และสังเคราะห์เข้า

เป็นเนื้อหาสรุปรวมรูปแบบอุปนัย	(Inductive	Method)	

เพื่อน�าเสนอเป็นความเรียง

ผลกำรวิจัย
	 การน�าเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้	 น�าเสนอเป็น	

3	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่เป็นผลส�าเร็จของการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ส่วนที่	 2	

เป็นการน�าเสนอผลที่เป็นปัจจัยอธิบายของของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	และส่วนท่ี	3	อภิปราย

ผล	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ระดับความส�าเร็จของการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 สนับสนุน

วัตถุประสงค์ข้อท่ี	1,3	พบว่า	ความส�าเร็จของการปฏิบัติ

งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ใน

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(	 	=	3.90,	SD=0.20)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการปฏิบัติงาน
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ครอบคลุมงานสาธารณสุขมูลฐานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	(	 	=	

3.93,	SD=0.27)	รองลงมา	คือ	ด้านโรคร้าย	5	โรคได้รับ

การป้องกัน	(	 	=	3.90,	SD=0.27)	และด้านลดปัญหายา

เสพติด	(	 	=	3.87,	SD=0.35)	มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดตาม

ล�าดับ	เป็นไปตามสมมติฐาน

	 2.	ผลทีเ่ป็นปัจจัยทีม่ผีลความส�าเรจ็การปฏบิตังิาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.	สนบัสนนุ

วตัถปุระสงค์ข้อที	่2,	3	พบว่า	ปัจจยัอธบิายความส�าเรจ็ของ

การปฏบิตังิาต่อนของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	

(อสม.)	อันดับที่	1	ได้แก่	ปัจจัยด้านกฎหมายสาธารณสุข	

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด	(	 	=4.2630,	SD	=0.52437)		

และระดับ	 “มาก”	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านกลไกทางการเมือง	 

(	 	=	4.2402,	SD	=	0.51108)	ปัจจัยด้านการจัดสรรงบ

ประมาณ	(	 	=4.1731,	SD	=	0.44645)	ปัจจัยด้านการ

จัดองค์กรแห่งการเรียนรู้	(	 	=	4.1415,	SD	=	0.44478)		

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า	(	 	=	4.0816,	SD	=	.43884)	ปัจจัย

ด้านแรงจูงใจ	(	 	=	4.0775,	SD	=	.37010)	ปัจจัยด้าน

การสื่อสารและประสานงาน	(	 	=	4.0348,	SD	=	.55768)		

และ	 ปัจจัยด้านการนิเทศประเมินผล	 (	 	 =	 3.9647,	 

SD	=	0.56937)	 โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอธิบาย

การปฏิบัติงานกับความส�าเร็จของการปฏิบัติงานของอาสา

สมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	สงักดัส�านกังานเขต

สุขภาพที	่4		มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวก	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.01	ทั้งนี้ปัจจัยด้านกฎหมายสาธารณสุข	

และปัจจัยด้านกลไกทางการเมือง	เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด	

สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการปฏิบัติงานของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	สังกัดส�านักงาน

เขตสุขภาพที่	4	ได้ร้อยละ	55.70

	 3.	ผลจากการสัมภาษณ์	สนับสนุนวัตถุประสงค์

ข้อที่	 1,	 3	พบว่า	การด�าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 มีความ

ส�าเร็จ	 ด้วยหลากหลายวิธีการ	 ส่งผลให้ประชาชนส่วน

มากได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง	มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีมี

การเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยตามฤดูกาล	หรือในช่วงท่ีมีอากาศ

เปลี่ยนแปลง	ปฏิบัติงานครอบคลุมการสาธารณสุขมูลฐาน	

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับบริการทั่วถึง	รู้จักป้องกัน	หลีก

เลี่ยงจากการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ	 เด็ก	 หญิงต้ังครรภ์	 หญิง

หลังคลอด	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม	

โรคร้ายแรง	5	โรค	ได้รับการดูแลป้องกันอย่างดี,	ยาเสพ

ติด	ได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพเป็นผู้ป่วย	โดย

เฉพาะการติดตามผู้ท่ีได้รับการบ�าบัดมาแล้วไม่ให้กลับคืน

สู่ผู้เสพอีก	และอสม.	มีพลังท่ีเข้มแข็ง	มั่นคง	สามารถที่จะ

ช่วยเหลือ	คุ้มครองและสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่สมาชิกของ

ชมรม	 สร้างความเป็นเอกภาพของชมรม	 นอกจากนั้นยัง

มีความคงทนต่อเนื่องจนกระท่ังถึงปัจจุบัน	ซ่ึงเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ขององค์การอนามัยโลกและประเทศไทย	และ

ควรด�าเนินการและพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงานของ	

อสม.	ให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์	ต่อไป

กำรอภิปรำยผล
	 จากวัตถุประสงค์ข้อที่	 1,	 3	 ความส�าเร็จของ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

(อสม.)	ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(	 	=	3.90,	

SD=0.20)	 สะท้อนให้เห็นว่านโยบายการจัดอบรมอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	และให้ปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุขมูลฐานประสบผลส�าเร็จตามเจตนารมณ	์

และเป้าหมายที่ก�าหนด	 เป็นผลจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิต

อาสาอย่างแท้จริงรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน	

องค์การต่าง	ๆ 	ร่วมกัน	ผลส�าเร็จดังกล่าวได้รับการยอมรับ

จากท้ังหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในประเทศและต่างประเทศ	 ดัง

ท่ี	นพ.ประสิทธิ์	วัฒนาภา	(2560)	ว่าคนไทยเข้าถึงระบบ

การบริการด้านสุขภาพที่ดีตั้งแต่ไทยมีระบบหลักประกัน

สุขภาพ	 รวมทั้งผู ้อ�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก	

(Dr.	H.	Mahler)	ว่า	สสม.	และอสม.	เป็นเอกลักษณ์ของ

ประเทศไทย	“การปฏิรูปหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ

ประเทศไทย	 ถือเป็นต�านานเพราะได้เปลี่ยนแปลงระบบ

ในช่วงที่ประเทศยังไม่ร�่ารวย	 และเป็นประเทศแรก	 ๆ	 ที่

ด�าเนินการนโยบายนี้และประสบผลส�าเร็จอย่างยิ่ง	 (มา

กาเร็ต	ชาน,	2556)	สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ

ชื่นชมระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยว่า	“ไทยเร่ิม

ต้นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	10		ปี	ตั้งแต่สมัยที่รายได้

ประชากรยงัไม่สงู	แต่ประสบผลส�าเรจ็อย่างมาก	ในปัจจบุนั

สามารถดูแลคนไทยทั้งประเทศ	อยากให้แบ่งปันความรู้ให้

ประเทศอื่น	ๆ 	(บัน	คี	มูน,	2556)	และ	ธนาคารโลกยกย่อง

หลักประกันสุขภาพไทยต้นแบบขจัดความยากจนว่า	“ไทย

เป็นตัวอย่างประเทศก�าลังพัฒนาที่ใช้ระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือในการลดความยากจนได้
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อย่างส�าเร็จ	 แม้ว่าได้ริเริ่มระบบท่ามกลางข้อทักท้วงจาก

ธนาคารโลก	เกีย่วกบัความยัง่ยนืเรือ่งระบบการเงนิการคลงั	

แต่ผลส�าเร็จวันน้ีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไทยได้ตัดสินใจอย่าง

กล้าหาญที่จะสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดกับคนไทย

ทุกคนอย่างถ้วนหน้า	และวันนี้โลกก็ได้เรียนรู้ความส�าเร็จ

จากไทยเป็นต้นแบบ”	(จิม	ยอง	คอม,	2556)	สอดคล้อง

กับผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับที่	11	(พ.ศ.	2550-2564)

	 วัตถุประสงค์ข้อ	 2,	 3	 ผลการวิจัยสรุปโดยรวม

ของปัจจยัอธบิายการปฏบิติังานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	อยู่ในระดับมากทุกรายการ	สะท้อน

ให้เห็นว่า	 ปัจจัยแต่ละปัจจัยสามารถส่งผลต่อการอาสา

ปฏิบัติงานการสาธารณสุขมูลฐาน	 ทั้งที่ไม่มีค่าตอบแทน

เป็นเงินเดือน	จะมีได้เฉพาะเงินค่าป่วยการ	600บาท/เดือน	

และสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	ซึ่งมีเพิ่มมาภาย

หลังจากที่เข้ามารับหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	(อสม.)	แล้ว	สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน	ดังนี้	

1)	 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ	 แรงจูงใจที่สมัครเข้าเป็น(อสม.)	

สามารถอธิบายการปฏิบัติงานของ	(อสม.)	ได้ในระดับ	มาก	

ตามสมมติ ฐ าน 	 เป ็ น ไปตามทฤษฎี แรง จู ง ใจของ	 

McClelland	 (1961)	 ที่เชื่อว่าแรงจูงใจที่ส�าคัญที่สุดของ

มนุษย์	คือ	ความต้องการความส�าเร็จในงาน	มนุษย์มีความ

ปรารถนาที่จะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุความส�าเร็จ	 ความ

ต้องการ	ความรักความผูกพัน	ความต้องการอ�านาจ	ความ

ต้องการของบุคคลสามารถให้การเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิด

ขึ้นได้	โดยเฉพาะความต้องการส�าเร็จในงานที่ตนเองรับผิด

ชอบ	บคุคลทีม่คีวามต้องการความส�าเรจ็ในงานต�า่	สามารถ

ให้ประสบการณ์เรียนรู้หรือการฝึกอบรมจนท�าให้ความ

ต้องการด้านนี้สูงขึ้นได้	 ความพอใจในงานที่ท�าและความ

ไม่พอใจในงานที่ท�า	ไม่ได้มาจากปัจจัยกลุ่มเดียวกัน	แต่มี

สาเหตุมาจากปัจจัย	2	กลุ่ม	คือ	ปัจจัยจูงใจ	(Motivation	

Factor)	 เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจในงานที่เกิดข้ึน	 ซ่ึง

จะท�าให้บุคคลรักและชอบงานที่ปฏิบัติอยู่และท�าให้บุคคล

ในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	

1)	ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	2)	การได้รับการยอมรับ

นับถือ	 3)	 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 4)	 ความรับผิดชอบและ

ปัจจัยค�้าจุน	 หรือปัจจัยอนามัย	 (Hygiene	 factor)	 เป็น

ปัจจัยภายนอกที่ช้ีถึงความไม่พึงพอใจในการท�างานและ

เป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลยังปฏิบัติงานอยู่ได้ตลอดเวลา	

ประกอบด้วย	1)	นโยบาย	2)	สภาพการปฏิบัติงาน	3)	การ

บังคบับัญชา	4)	ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล	5)	ค่าตอบแทน	

6)	 ชีวิตความเป็นส่วนตัว	 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	สอดคล้องกบัทฤษฎกีารก�าหนด

เป้าหมายมีลักษณะที่ส�าคัญคือ	 ความผูกพันกับเป้าหมาย

ของบุคคล	(Individual	Goal	Commitment)	ซ่ึงหมาย

ถึง	ความเข้มข้นในการที่จะมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมาย	ความ

ผูกพันกับเป้าหมายได้รับอิทธิพลจากปัจจัย	 3	 ประเภท	

ได้แก่	ปัจจัยภายนอก	ปัจจัยปฏิสัมพันธ์	และปัจจัยภายใน	

นอกจากนัน้งานวจิยัหลายเรือ่งต่างยนืยนัว่าแรงจงูใจภายใน

ส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ ์การท�างาน	 เช ่น	 ความคิด

สร้างสรรค์	ประสิทธิผลในการท�างาน	ความพึงพอใจในงาน	

ความผูกพันในงาน	และคุณภาพชีวิตการท�างาน	(อรพินทร	์

ชูชม	อัจฉรา	สุขารมณ์	และอังศินันท์	อินทรก�าแหง,	2553;	

Gagne	&	Deci,	2005;	Gagne,	M.,	&	Deci,	E.	(2005).	

ฉัตรอุทัย	 (มณีวรรณ	ฉัตรอุทัย,	2554)	พบว่า	 เพศชายมี

ความต้องการอ�านาจสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	 .05	 และต�าแหน่งหัวหน้างานและผู้บริหารมีความ

ต้องการความส�าเร็จ	ความต้องการอ�านาจ	ความต้องการ

สัมพันธภาพ	และความเช่ือมั่นในพลังตน	สูงกว่าผู้ปฏิบัติ

งานอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	.05	2)	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า	

สามารถอธิบายการปฏิบัติงานได้ในระดับ	มาก	 (สสม.	  

=	4.0816,	SD	=	0.	4388)	ตามสมมตฐิาน	สามารถอภปิราย

ได้ว่า	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเป็นไปตามแนวคิดของ	วรเดช	

จันทรศร	 (2554)	 ท่ีกล่าวถึงภาวะผู้น�าว่า	 ภาวะผู้น�าและ

พฤตกิรรมความร่วมมอืของผูป้ฏบิตังิาน	จะมมีากน้อยเพยีง

ใด	 ข้ึนอยู่กับการใช้ภาวะผู้น�าท่ีเหมาะสม	 การสร้างแรง

จูงใจเชิงบวก	การสร้างการมีส่วนร่วม	การท�าให้เกิดความ

ผูกพันและการยอมรับของสมาชิกโครงการ	และการท�างาน

เป็นทีม	 ตลอดจนการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่

ร่วมมือท�าตามท�าตามได้ส�าเร็จ	และเพื่อให้ผู้ที่ตั้งใจไม่ร่วม

มือ	ไม่สามารถท�าความเสียหายให้เกิดกับโครงการได้	วิมล

รัตน์	 ครองมงคล	 และศยามล	 เอกะกุลานันต์	 (2555)	 ที่

กล่าวว่า	ภาวะผู้น�า	และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ	 สามารถร่วมกันท�านายผลการปฏิบัติงานของ

สมาชิกในองค์การได้	 ความส�าเร็จของการบริหารจัดการ

งานในองค์กรหรือในหน่วยงาน	 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

บุคลิกภาพของผู้น�า	 (Trait	 Theory)	 และพฤติกรรมการ

บริหารงานของผู้น�า	 (Style	 Theory)	 เมื่อเข้ารับหน้าที	่
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(อสม.)	 ความเป็นผู้น�าจะเกิดขึ้นในตัว	 ซึ่ง	 Yukl	 (1998)		

กล่าวว่า	 ผู ้น�ามีส่วนส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มี

อิทธิพลระหว่างผู้น�าและผู้ตาม	 ที่จะน�าพากิจกรรมของ

หน่วยงานหรือของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์

หรือเป้าหมายร่วมกัน	สอดคล้องกับ	Mrtinez,	(2005)	ท่ี

กล่าวว่าพฤติกรรมของผู้น�ากับรูปแบบของการบริหารงาน

คือ	สิ่งที่แสดงถึงความสามารถของผู้น�าในการสร้างความ

เชือ่มัน่และการสนบัสนนุของผูอ้ืน่เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ของงาน	สอดคล้องกับ	Podsakoff	et	al.	(2000)	ท่ีกล่าว

ว่า	ความผูกพันต่อองค์การ	ลักษณะองค์การ	และภาวะผู้น�า	

ได้ถูกศึกษามากที่สุดในฐานะที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 ดังเช่น

ที่	สฎายุ	ธีระวณิชตระกูล	(2549)	กล่าวว่า	ภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลง	 และบรรยากาศองค์การ	 มีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ	โดยส่งผ่านความผกูพนัต่อองค์การ	เช่นเดยีวกบันรู

ลี	หมัดปลอด	และคณะ	(2556)	ที่สรุปไว้ว่า	ภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลง	และบรรยากาศองค์การ	มีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 โดยส่งผ่าน

ความผูกพันต่อองค์การ	 ดังนั้นการปฏิบัติงานของอาสา

สมคัรสาธารณสขุ	เกดิจากแรงกระตุน้จากปัจจยัหลายอย่าง

ประกอบกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข

มูลฐานสู่ความส�าเร็จ	3)	ปัจจัยด้านการจัดองค์กรแห่งการ

เรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้	 สามารถอธิบายการปฏิบัติ

งานได้ในระดับ	“มาก”	ตามสมมติฐาน	เป็นไปตามแนวคิด

ที่	อสม.	สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยกระบวนการ

การเรียนรู้ร่วมกัน	 ของบุคลากรทั้งหมดในหมู่บ้าน	 มีการ

คดิค้นและเปลีย่นแปลงการปฏบิตังิานร่วมกนั	ซึง่มผีลท�าให้

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป	มุ่ง

เน้นและจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะ

พัฒนาตนเองอยู ่ตลอดเวลา	 เพื่อศักยภาพของตนเอง	

ครอบครัวและชุมชน	ดังที่	เชงกี้	(Senge)	เชื่อว่าหัวใจของ

การสร้าง	Learning	Organization	อยู่ที่การสร้างวินัย	5	

ประการในรูปของการน�าไปปฏิบัติของบุคคล	 ทีม	 และ

องค์การอย่างต่อเนื่อง	วินัย	5	ประการที่เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การ	สอดคล้อง

กับ	แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้	วิจารณ์	พานิช	(2550)	

เก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	

ว่าเป็นองค์กรที่ท�างานผลิตผลงานไปพร้อม	ๆ	กับเกิดการ

เรียนรู้	สั่งสมความรู้และ	สร้างความรู้จากประสบการณ์ใน

การท�างาน	 พัฒนาวิธีท�างานและระบบงานขององค์กรไป	

พร้อม	ๆ	กัน	ผลลัพธ์	(Output)	ขององค์กรแห่งการเรียน

รู	้คอืผลงานตามภารกจิทีก่�าหนดการสร้างศาสตร์หรอื	สร้าง

ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์กร

นั้น	 รวมทั้งการสร้างคน	 อันได้แก่	 ผู ้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

องค์กร	 หรือมีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กับองค์กรจะเกิดการ

เรียนรู้	เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ	โดยอาศัยการท�างาน

เป็นฐานองค์กรแห่งการเรียนรู ้	 จะมีลักษณะเป็นพลวัต	

(Dynamic)	มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการ

ด้านต่าง	ๆ	คล้ายมีชีวิต	มีผลงานดีข้ึนเรื่อย	ๆ	 ท้ังในด้าน

คุณภาพประสิทธิ ภาพ 	 และการสร ้ า งนวั ตกรรม	 

(Innovation)	รวมท้ังมีบุคลิกขององค์กรในลักษณะที่เรียก

ว่า	วัฒนธรรมองค์กร	(Corporate	Culture)	4)	ปัจจัยด้าน

การสื่อสารและประสานงาน	การสื่อสารและประสานงาน	

สามารถอธิบายการปฏิบัติงานของ	(อสม.)	ได้ในระดับ	มาก	

ตามสมมตฐิาน	เป็นไปตามแนวคดิในการปฏบิตัติามบทบาท

ภารกิจของ	 (อสม.)	 เพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

ของบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

จ�าเป็นต้องอาศยัทกัษะด้านการสือ่สารทีส่�าคญั	การถ่ายทอด

ความรู้	การถ่ายทอดความรู้	 เป็นวิธีการบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อย่างชัดเจน	จนชาวบ้านเข้าใจและท�าได้ถูกต้อง	การโน้ม

น้าวใจ	เป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ	เอาใจใส่	เพ่ือ

เปลีย่นความคดิและการกระท�า	เป็นวธิที�าให้ชาวบ้านคล้อย

ตามความคิดของเรา	 แล้วท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามที

เราคาดหวัง	 สอดคล้องกับโรเจอร์	 และสแวนนิ่ง	 Rogers	

and	Swenning	(1969)	พบว่า	การเปลี่ยนแปลงทัศนคต	ิ

และพฤตกิรรมจะเกดิขึน้ได้ในกรณทีีผู่ส่้งสารเป็นผูท้ีม่คีวาม

น่าเช่ือถือสูง	 ซ่ึงหมายถึงระดับของความรู้สึกว่า	 ผู้ส่งสาร

เป็นผู้ที่น่าไว้วางใจและมีความเชี่ยวชาญ	5)	ปัจจัยด้านการ

นเิทศประเมนิผล	สามารถอธบิายการปฏบัิตงิานของ	(อสม.)	

ได้ในระดับ	มาก	 (	 	=	3.9647,	SD	=	0.56937)	ตาม

สมมติฐาน	เป็นไปตามแนวคิดของเอ็ร์ทริค	(Ehrlick,	1968)	

ว่า	การนิเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่	2	คน

ข้ึนไป	โดยผู้รับการนิเทศจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความ

เจริญงอกงามให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 การนิเทศจะไม่

มุ่งเฉพาะงาน	แต่จะมุ่งถึงความต้องการของบุคคลในการ

ท�างาน	และการช่วยพัฒนาทักษะบางอย่างที่จะช่วยให้งาน

บรรลุส�าเร็จด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	 การ
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นิเทศงานเป็นส่วนเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ	

และช่วยสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานตามนโยบาย	 และ

แผนงานขององค์กร	(พวงทอง	เจริญภักดี,	2538)	การนิเทศ

งานที่ดีช ่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ

เรียบร้อย	เกิดความร่วมมือ	รวมทั้งการยอมรับนับถือ	ให้

เกียรติซึ่ งกันและกัน	 และเป ็นการปฏิบั ติตามหลัก

ประชาธิปไตย	 (คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข,	 2532,	น.	 2:	

2-4)	 ฉะนั้นการนิเทศงานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นแม้ว่าผู้ปฏิบัติ

งานได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี	การนิเทศงานก็ยังเป็นสิ่ง

จ�าเป็นอยู่น่ันเอง	 ส่วนการประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ต่อ

เนื่องกับการนิเทศ	 ในการวิจัยคร้ังน้ี	 ก�าหนดจากแนวคิด

ของวรเดช	จันทรศร	(2554)	ว่า	การประเมินผลในระบบ

เปิด	มีแนวทางหลัก	5	ประการ	โดยพิจารณาการประเมิน

ผลในฐานะเครื่องมือวัดความส�าเร็จหรือความล้มเหลวใน

การน�านโยบายสู่การปฏิบัติ	 การมุ่งน�าเสนอผลลัพธ์และ

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	เพือ่การตัดสนิใจหรอืการปรบัปรงุ

มาตรการนโยบาย	มุง่สนองตอบความต้องการของประชาชน

ผู้รับบริการ	เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เน้นการมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจนโยบาย	และมุ่งเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	6)	

ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณสาธารณสุข	การจัดสรร

งบประมาณด้านสาธารณสุข	 สามารถอธิบายการปฏิบัติ

ของ	(อสม.)	ได้ในระดบั	มาก	(	 	=	4.1731,	SD	=	0.44645)	

ตามสมมติฐาน	 เป็นไปตามแนวคิดของส�านักงบประมาณ	

(2556)	 ว่า	 การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าป่วยการให้กับ	

อสม.	 คนละ	 600	 บาทต่อเดือน	 เพื่อให้	 อสม.	 ช่วยเป็น

กลไกหนึ่งของงานสาธารณสุขมูลฐาน	 เพื่อการบรรลุเป้า

หมาย	(1)		คนไทยมีสุขภาพดี	อายุยืนยาว	(2)	คนในชุมชน

ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด	 และ	 (3)	 ลดการเจ็บ

ป่วยของคนไทยจาก	 5	 	 โรคส�าคัญ	 (เบาหวาน	ความดัน

โลหิตสูง	 หัวใจและหลอดเลือดสมอง	 อัมพฤกษ์/อัมพาต	

และมะเร็ง)		ดังข้อสนับสนุนของ	ส�านักประเมินผล	(2556)	

ระบุว่า	 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่ของ	อสม.	เชิงรุกในภาพรวมซึ่งมีผลการประเมินด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ	 ด้านการป้องกันโรค	 ด้านการฟื้นฟู

สุขภาพ	 และด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับมากและ

ปานกลาง	ตามล�าดับ	และจากผลการสอบถามประชาชน

ผู้รับบริการ	พบว่า	 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกับการประพฤติ

ตนเพ่ือหลีกเล่ียงโรคเรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	

จาก	อสม.	และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้าง

และรักษาสุขภาพด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ตามท่ี	อสม.	แนะน�า	

และมีความเห็นว่าการท�างานของ	อสม.	เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ	อสม.	มาก

ท่ีสุด	ผลการด�าเนินงานโครงการฯ	จึงมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	 7)	 ปัจจัยด้านกฎหมายสาธารณสุข	 (อสม.)	

เห็นด้วยระดับมากต่อ	ปัจจัยด้านด้านกฎหมายสาธารณสุข	

(	 	=	4.2630,	SD	=	0.52437)	ตามสมมติฐาน	เป็นไป

ตามปรัชญาของโสกราตีส	(470-399	B.C)	ท่ีว่า	กฎหมาย

คือ	“กลไกของรัฐ	ท่ีส่งเสริมและปกป้องให้มนุษย์มีชีวิตที่

ถูกต้อง”	อริสโตเติล	(Aristotle,	384-322	B.C)	ว่า	“รัฐ

ทีด่กีต้็องสามารถเสรมิสร้างมนษุย์มจีติใจดแีละร่างกายแขง็

แรง”	 ปฏิญญาอาสาสมัครไทยและแนวคิดของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (2547)	 ว่า	

“เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง	

อาสาสมัครควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ	 เพราะเป็นผู้

สมัครใจท�างานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน	 สังคมและ

ประเทศชาติอย่างแท้จริง	 ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้อง

ส่งเสริมสนับสนุนงานอาสาสมัครอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

โดยการพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู ้ 	 ความสามารถ	

อุดมการณ์และคุณธรรม	 สอดคล้องกับแนวคิดหลักการ

กฎหมายมหาชน	 ที่มองความส�าคัญของมนุษย์เป็นหลัก	

และให้เน้นความส�าคัญกับผู ้รับบริการ	 /รัฐฯ	 สมัยใหม	่

“ไม่ใช่จะสนใจแต่เฉพาะหลักที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ

ประหยัดเท่านั้น	หากแต่จะต้องต่อสู้ให้มีนโยบายทางการ

บริหารที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตโดยส่วนรวมให้ดีขึ้น	

และ	 หลักเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน..ว่า	 “เนื่องจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขคือประชาชนผู้เสียสละและมีจิตอาสาเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ	 การควบคุมและป้องกันโรค	

การรักษาพยาบาลในเบื้องต้น	 การฟื้นฟูสุขภาพและท�า

หน้าท่ีสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน	อาสาสมัครสาธารณสุข

จงึสมควรทีจ่ะได้รบัรองสถานภาพและพฒันาให้มมีาตรฐาน

ในระบบเดยีวกนั	จงึสมควรออกกฎหมายว่าด้วยอาสาสมคัร

สาธารณสุขข้ึน	เพื่อการส่งเสริม	สนับสนุน	คุ้มครอง	และ

ดูแลสิทธิประโยชน์และเสริมสร้างขวัญก�าลังใจให้อาสา

สมัครสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ	และ	8)	ปัจจัยด้านกลไก

ทางการเมือง	 (อสม.)	 มีความเห็นว่า	 “ปัจจัยด้านกลไก

ทางการเมือง”	อธิบายการปฏิบัติงานของ	อสม.	ได้ในระดับ	
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“มาก”	 (	 	=	4.2402,	SD	=0.51108)	ตามสมมติฐาน	

เป็นไปตามแนวคิดหลักการที่ว่า	 ...อาสาสมัครจะเข้าไป

เกี่ยวข ้องกับการเป ็นพลเมืองดีโดยอัตโนมัติ 	 ผ ่าน

กระบวนการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัว	 ชุมชน

และสังคมโดยรวม	องค์กร	อสม.	ทุกระดับกลายเป็นองค์กร

ภาครัฐที่ไม ่แสวงหาผลก�าไร	 และด�าเนินการอยู ่นอก

โครงสร้างทางการเมือง	 เป็นกลุ่มด�าเนินงานเพื่อป้องกัน

และปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชน	 นโยบายการกระ

จายอ�านาจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในระยะ

หลัง	 ท�าให้	 อสม.	 ต้องเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการเมืองใน

ลักษณะต่าง	ๆ 	เพิ่มขึ้น	ดังที่กนกพร	ผุดอักษร	(2556)	พบ

ว่า	1)	สมาชิก	อสม.	เป็นประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก

ตั้งและมีบทบาททางการเมืองขั้นพื้นฐาน	 เช่นเดียวกับ

ประชาชนทั่วไป	จะยึดหลักการเป็นกลางทางการเมือง	โดย

หน้าที่หลักคือ	งานสาธารณสุขมูลฐาน	ในพื้นที่รับผิดชอบ	

2)	บทบาทที่เกี่ยวกับการเมืองของ	อสม.	นอกจากหน้าท่ี

พลเมืองโดยทั่วไป	 ได้แก่	 การประสานงานระหว่างรัฐกับ

ชุมชน	 หรือระหว ่างชุมชนด ้วยกัน	 เป ็นผู ้น� าสาร/

ประชาสัมพันธ์	แลกเปลี่ยนข่าวสารทางการเมือง	และเป็น

ฐานเสียงแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง	 เป็นต้น	 3)		

บทบาท	 อสม.	 ส่วนใหญ่จะมีผลต่อการตัดสินใจในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับหน่ึง	 เน่ืองจากความ

สัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์	โดยเฉพาะในระดับท้องถ่ิน	ท่ีส่ง

ผลให้การสื่อสารและประสานงานในกิจกรรมที่เก่ียวข้องมี

ความราบรื่นและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป	

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัอธบิายการปฏบิตังิาน	กบัความ

ส�าเร็จของการปฏบิติังานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมู่บ้าน	 (อสม.)	 สังกัดส�านักงานเขตสุขภาพที่	 4	 พบว่า	

ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวก	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ตามสมมติฐาน	อาจเนื่องจาก

ตัวแปรที่น�ามาศึกษา	ล้วนมีแนวคิด	ทฤษฎี	 และงานวิจัย

รองรบั	อกีทัง้ค�ายนืยนัจากหน่วยงานและบคุคลทีน่�านโยบาย

สาธารณสุขมูลฐานไปสู ่การปฏิบัติ	 โดยมีอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	เป็นบคุคลหนึง่ในจ�านวน

ผู ้ปฏิบัติ งานท่ีส�าคัญสามารถด�า เนินการได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้
	 ข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนวัตถุประสงค์การ

วิจัยข้อท่ี	1-4	สามารถสรุปได้	ดังนี้คือ	1)	รัฐควรก�าหนด

เป็นนโยบายส�าคัญสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	(อสม.)	ในการพัฒนาสุขภาพพลเมืองของประเทศ	

2)	หน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ 	ความร่วมสร้างและพฒันาเครอื

ข่ายเช่ือมโยงกับประชาชนในการเสริมสร้างสุขภาวะอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม	3)	การก�าหนดนโยบายการบริหารการ

ด�าเนินงานของ	อสม.	 ให้ประสบผลส�าเร็จรัฐควรค�านึงถึง

การบูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎี	 และประสบการณ์

จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	 4)	 รัฐควรส่งเสริม	 สนับสนุนให้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	สร้างสรรค์

นวัตกรรมบริการสาธารณะสุขใหม่เพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศยุค	4.0	ต่อไป

	 ข้อเสนอคือเพื่อการน�าสู่การปฏิบัติสนับสนุนผล

การวิจัยข้อที่	 2,	 3	 1)	 ผู้ก�าหนดนโยบายด้านการสาธาร

สุขมูลฐานควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยท่ีจะสามารถพัฒนา

ต่อยอดน�าไปปรบัใช้ในการด�าเนนิงานสาธารณสขุให้ประสบ

ความส�าเร็จ	 จะท�าให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาวะที่ดีดัง

เจตนารมณ์ต่อไป	 2)	 รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสา

สมัครให้มากขึ้น	 ทั้งนี้การสาธารณสุขมูลฐานเป็นบริการ

ด้านสุขภาพของรัฐ	 หากจะให้การบริการดังกล่าวจะต้อง

มีบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีมีจิตสาธารณะ	 ซึ่งบุคคลที่มี

จิตสาธารณะจะสามารถท�างานบริการสาธารณะได้ดีกว่า	

ข้อเสนอกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการค้นหาค�าอธิบายองค์

ประกอบท่ีมผีลต่อการปฏบัิตงิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เท่านั้น	ยังมีข้อถกเถียงท่ียังหาข้อ

สรปุไม่ได้	เช่น	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	

ควรได้รับการยกฐานะเป็นลูกจ้างของรัฐ	 หรือพนักงาน

ราชการ	 หรือไม่	 ควรมีเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีก

หรือไม่	 เพราะอะไร	 ค�าถามเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องการ

ค�าตอบท่ีชัดเจนและผลสรุป	

	 2.	 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน	 (อสม.)	 ในสภาวการณ์ของโลกยุคดิจิทัล	 ควร

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา

สุขภาพยุค	4.0



134 Vol. 10 No. 2 May-August 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

References

Bureau	of	the	Budget.	(2013).	Action plan guide: proactive health volunteer program.	Retrieved	

	 from	https://plan.dmh.go.th/forums/index.php?action=dlattach;topic.	(in	Thai)

Chantarasorn,	V.	(2011).	Evaluation in open systems.	Bangkok:	Sa-haai	Box	Press.	(in	Thai)

Charoenpakdee,	P.	(1995).	Supervision	system	in	public	health	offices	in	provincial	areas.	Journal of  

 Public Health,	3,	77-94.	(in	Thai)

Chatuthai,	M.	(2011).	Application	of	concepts	and	motives	and	personal	factors	of	learners	in

	 design	human	resources	development	activities.	Journal of Business Administration, NIDA,	9,	22-39.	 

	 (in	Thai)

Chcochom,	A.,	Sucaromana,	A.,	&	Intarakamhang,	U.	An-analysis	of	work-family	linkage	and	quality	of		 

	 life.	Journal of Behavioral Scienc, 6(2),	32-49.	(in	Thai)

Ehrlick,	 (1968).	 Supervision	 process	 not	 position.	 American Journal of Nursing, 68(2).	 Retrieved	 

	 from	https://journals.lww.com/ajnonline/.../1968/.../SUPERVISION_Process_Not_Position.

Gagne,	M.,	 &	 Deci,	 E.	 L.	 (2005).	 Self-determination	 theory	 and	work	motivation.	 Journal of Orga 

 nizational Behavior,	26,	 331–362.	 Retrieved	 from	https://selfdeterminationtheory.org/SDT/ 

	 documents/2005_GagneDeci_JOB_SDTtheory.pdf

Kim,	J.	K.	(2013).	Thai gold card system.	Retrieved	from	http://nhsonews.com/assets/img/uploads/ 

	 pdf/pdf30.pdf

Klongmongkol,	V.	(2012).	Leadership organization climate and organizational citizenship behaviors  

 affecting job performance of government official in one government agency.	Bangkok:	Kasetsart	 

	 University.	(in	Thai)

Jeanvithesuk,	 T.	 (2011).	 Public health volunteer manual: new age.	 Bangkok:	 Chumnumsahakorn.	 

	 (in	Thai).

Lazarsfeld,	P.,	&	Menzel,	H.	(1963).	The Science of human communication.	New	York:	Basic	Books	

Martinez,	C.	R.,	Jr.	&	Eddy,	J.	M.	(2005).	Effects	of	culturally	adapted	parent	management	training	on	 

	 latino	youth	behavioral	health	outcomes.	Journal of Consulting & Clinical Psychology,	73(5),	 

	 841–851.	

MatProd,	N.	(2012).	The relationship model of good behavior toward good organization. Teachers  

 of private schools Ordinary Class under the Office of Private Schools under the Office of  

 Education. Private sector in Songkhla province.	Master	 Thesis	 Educational	 Administration,	 

	 Thaksin	 University,	 Nakhon	 Si	 Thammarat.	 Retrieved	 from	 http://acad.vru.ac.th/Journal/ 

	 journal%206_3/6_3_05.pdf

Ministry	of	Social	Development	and	Human	Security.	(2004).	Thai volunteer mission.	Retrieved	from	 

	 https://www.m-society.go.th/article_attach/861/1490.doc	(in	Thai)

Ministry	 of	 Social	Development	 and	Human	Security.	 (2004).	The direction and pattern of social  

 welfare in Thailand.	Bangkok:	Ministry	of	Social	Development	and	Human	Security.

Moon,	B.	K.	(2013).	Health insurance system.	Retrieved	from	http://www.hfocus.org/content/2015/08/10766	 

	 (in	Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 135

Office	 of	 the	National	 Economic	 and	 Social	 Development.	 (2007).	National economic and social  

 development plan No. 11 (2007-2021).	Bangkok:	Author.	(in	Thai)

Office	of	the	Permanent	Secretary.	Ministry	of	Public	Health.	(1989).	Public Health Supervision Manual,	 

	 1989/2532.	Bangkok:	Office	of	the	Permanent	Secretary.	Ministry	of	Public	Health.	(in	Thai)

Panich,	V.	(2007).	The practice of learning organization of government agencies.	Retrieved	from	

	 http://www.	Medicalrtaf.com/images/1153985687/col_04018.	(in	Thai)

Phudaksorn,	K.	(2013).	The Involving role the city of village health volunteers in Bannaderm Districts,  

 Surat Thani Province.	 Retrieved	 from	 http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/AA/ 

	 research/3nd/FullPaper/SS/Oral/O-	A3.pdf	(in	Thai)

Podsakoff,	P.	M.,	MacKenzie,	S.	B.,	Paine,	 J.	B.	&	Bachrach,	D.	G.	 (2005).	Organizational	citizenship	 

	 behaviors:	 A	 critical	 review	of	 the	 theoretical	 and	empirical	 literature	 and	 suggestions	 for	 

	 future	research.	Journal of Management 2000,	26(3),	513–563.

Rogers,	E.	M.,	&	Swenning,	L.	(1969).	Modernization among peasants the impact of communication.  

	 New	York:	Holt,	Rinehart	&	Winston.

Senge,	P.	(1960).	Peter Senge and the learning organization.	Retrieved	from	file:///C:/Users/Thesis/ 

	 Downloads/Systems%20Thinking%20and%20Learning%20Organization.pdf

Shan,	M.	(2013).	US to bolster health insurance agenda all countries are welcome poverty eradication  

 tool.	Retrieved	from	https://www.nhso.go.th/frontend/NewsInformationDetail.aspx?newsid=NzA0	 

	 (in	Thai)

Teeravanichtrakul,	 S.	 (2006).	 Model	 of	 causal	 relationship	 of	 behavior	 A	 good	member	 to	 the	 

	 organization.	Of	the	Faculty	of	Education	at	the	State	University.	Journal of the Humanities  

 and Social Sciences,	4(1),	15-20.	(in	Thai)

Weick,	 K.,	 &	 Westley,	 F.	 (1996).	 Organizational	 learning:	 Affirming	 an	 oxymoron.	 Handbook of  

 organization studies.	London:	Sage.

Yukl,	G.	(2006).	Leadership in Organization.	(6th	ed.).	Upper	Saddle	River,	NJ:	Pearson	Education	

	 International.



136 Vol. 10 No. 2 May-August 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

	 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดี

ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จังหวัดสระบุรี	(2)	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา	คือ	ลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ในจังหวัดสระบุรี	จ�านวน	400	ตัวอย่าง	เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	Independent	Sample	t-test,	

One	–	way	ANOVA,	LSD	(Least	Significant	Difference)	และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	ผลการศึกษาพบ

ว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุอยู่ระหว่า	25	ถึง	35	ปี	มีสถานภาพโสด	มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี	มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน	20,000	บาท	และมีการใช้บริการสาขาในเขตอ�าเภอ

เมืองและนอกเขตอ�าเภอเมืองในจ�านวนที่เท่ากัน	 มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม	 และความ

ภักดีของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 (1)	 ลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้านอาชีพต่าง

กันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงเทพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05	และ	(2)	ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้า	ด้านทัศนคติ	ด้านพฤติกรรม	และโดยภาพรวม

ค�ำส�ำคัญ:	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,	ความภักดีของลูกค้า,	ธนาคารกรุงเทพ

Abstract

 The	purpose	of	this	study	was	to	(1)	study	the	relationship	between	marketing	mix	factors	

and	customer	loyalty	of	the	Bangkok	Bank	in	Saraburi	Province	(2)	samples	of	this	study	were	400	

customers	who	had	used	the	service	of	Bangkok	Bank	Public	Company	Limited	in	Saraburi	Province.	

The	questionnaires	used	for	data	collection.	The	statistical	methods	were	used	data	analysis	were	

frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	Independent	Sample	t-test,	One	–	way	ANOVA,	LSD	

(Least	Significant	Difference)	and	Pearson’s	Correlation.	The	findings	found	that	the	personal	factors	

of	 the	samples	were	mainly	 females,	aged	between	25-35	years	old,	 single,	holding	a	bachelor’s	
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degree,	working	as	private	employees,	having	an	average	monthly	salary	not	over	20,000	Baht.	The	

consumers	had	‘high’	level	of	over	all	of	marketing	mix	and	customer	loyalty.	The	hypothesis	testing	

results	showed	that	the	occupation	of	the	customers	had	different	impacts	on	customer	royalty	of	

Bangkok	Bank	at	a	statistical	significant	level	of	.05.	And	all	of	marketing	mix	factors	were	related	to	

customer	royalty	of	Bangkok	Bank	in	attitude,	behavior,	and	overall.

Keywords:	Marketing	Mix	Factors,	Customer	Royalty,	Bangkok	Bank

บทน�ำ
	 สถาบนัการเงนิเปน็แหล่งเงนิทนุหลกัของประเทศ	

มักจะท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู ้ออมและผู ้ลงทุน	

สถาบันการเงินได้ถูกจัดตั้งขึ้นหลายรูปแบบทั้งภาครัฐและ

เอกชน	ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับมีจุดมุ่งหมาย

ในการจัดตั้งแตกต่างกัน	อาทิเช่น	ธนาคารพาณิชย์	บริษัท

เงินทุน	บริษัทหลักทรัพย์	บริษัทเครดิตฟองซีเอร์	ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	ธนาคารออมสิน	ธนาคารถือว่าเป็นกิจการหลัก

ของสถาบันการเงิน	ธนาคารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันการ

สูงและมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น	(สมาคมสถาบัน

การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย,	2557)

	 ส�าหรับธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็น

ธนาคารใหญ่ติดหน่ึงในห้าของประเทศไทย	 ปัจจุบันเป็น

หน่ึงในธนาคารชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม	3,076,310	ล้านบาท	เป็นผู้น�า

ตลาดด้านสินเชื่อธุรกิจ	มีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาด

ลูกค้าบุคคล	 ปัจจุบันมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ	 1,166	

แห่งให้บริการลูกค้ากว่า	 17	 ล้านบัญชี	 ธนาคารกรุงเทพ

ให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้า

ธุรกิจ	บริการสินเชื่อร่วม	สินเชื่อโครงการ	สินเช่ือเพื่อการ

ค้าระหว่างประเทศ	การรับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสาร

ทุน	บริการรับฝากหลักทรัพย์	บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้าน

ค้า	และบริการให้ค�าแนะน�าทางธุรกิจ	ธนาคารกรุงเทพให้

บริการท�าธุรกรรมทางการเงนิผ่านเครอืข่ายสาขา	และสาขา

ที่มีเครื่องให้บริการอัตโนมัติกว่า	1,200	แห่ง	นอกจากนั้น

ยังมีบริการธนาคารทางโทรศัพท์	ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต	

และธนาคารทางมอืถอื	ทีง่่ายต่อการใช้บรกิารสามารถเลอืก

ท�าธุรกรรมได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ซึ่งเอ้ืออ�านวย

ให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด	

24	ช่ัวโมง	(ธนาคารกรุงเทพ,	2561)

	 ส�าหรับในด้านผลประกอบการธนาคารกรุงเทพ

มีผลประกอบการโตเป็นอันดับสามในกลุ่มธนาคารด้วย

กัน	 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันยังคง

อยู่ที่รุนแรงท�าให้ก�าไรจากการด�าเนินงานของธนาคารมี

แนวโน้มลดลง	ดังนั้นธนาคารจึงจ�าเป็นต้องหากลยุทธ์เพื่อ

สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั	หนึง่ในกลยทุธ์ทีส่�าคญัที่

นักการตลาดนิยมน�ามาใช้คือการสร้างความภักดีของลูกค้า	

โดย	Yoo	&	Bai	(2013)	ระบุว่า	การรักษาลูกค้าให้อยู่กับ

บรษิทัได้นานเท่าไรกจ็ะสร้างคณุค่าให้บรษิทัมากขึน้เท่านัน้	

ซึง่ในระยะยาวจะมกีารซือ้สนิค้าเพิม่	และแนะน�าลกูค้าใหม่

มาเพิ่ม	แต่ท่ีดีท่ีสุดคือลดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่	ใน

อุสาหกรรมบริการการรักษาลูกค้าเก่าได้ร้อยละ	5	สามารถ

ท่ีจะเพิ่มก�าไรได้ถึงร้อยละ	 125	 และค่าใช้จ่ายในการหา

ลูกค้าใหม่แพงการรักษาลูกค้าเดิมถึงหกเท่า	 ความภักดี

นั้นเกิดจากลูกค้ามีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หรือตราสินค้า	และเกิดเป็นทัศนคติท่ีดีจากประสบการณ์

ใช้งาน	 และได้กลายเป็นพฤติกรรมของความภักดีต่อมา	

(Oliver,	1999)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ	 ของลูกค้าผู้ใช้บริการ	

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จังหวัดสระบุรี

	 2.	เพือ่ศกึษาระดบัความภกัดขีองลกูค้าผูใ้ช้บรกิาร

ธนาคารกรุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จังหวัดสระบุรี

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของลูกค้าผู้ใช้

บริการธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จังหวัดสระบุรี

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ 	 จ� า กั ด 	 ( ม ห า ช น )	 

(BANGKOK	BANK	PUBLIC	COMPANY	LIMITED	:BBL)	

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2487	 ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรก	4,000,000	ล้านบาท	มีที่ตั้งอยู่ใจกลาง

กรุงเทพฯย่านราชวงศ์	 และเร่ิมแรกของการบริการจะมุ่ง

การบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย	

ต่อมานายชิน	 โสภณพนิช	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ถัดมา	ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารท่ี

อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดถึง	25	ปี	ช่วงปีพ.ศ.	2495	-	2520	

ทนเป็นบุคคลแรกที่มีแนวคิดริเริ่มในการขยายเครือข่าย

ธนาคารสาขาไปยังท้องที่ที่ห่างไกลทั่วประเทศ	โดยมุ่งเน้น

ท้องถิ่นที่มีผลผลิตทางการเกษตรสมบูรณ์	ธนาคารได้เป็น

แหล่งสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการด้วย

	 นโยบายของธนาคาร	การเป็นธนาคารที่ให้บริการ

ด้านการเงินที่มีคุณภาพ	เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าเป้าหมาย	 มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ	

มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย	 คงไว้ซึ่งความเป็น

สากล	 ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นน�าแห่งภูมิภาคเอเชีย	

ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว	 ธนาคารจึง

ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการให้เหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค	

(ธนาคารกรุงเทพ,	2561)

	 Kotler	 (2000)	 ได้อธิบายแนวคิด	 ส่วนประสม

ทางการตลาด	 (Marketing	mix)	 ว่ากลยุทธ์ที่เป็นเครื่อง

มือทางการตลาดที่บริษัท	 น�ามาใช้เพื่อสร้างการตอบ

สนองที่ต้องการในตลาดเป้าหมาย	 ส่วนประสมการตลาด

โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	4	ด้าน	 เรียก

ว่า	4Ps	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	(Product)	ราคา	(Price)	สถาน

ที่หรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	(Place)	การส่ง

เสริมการตลาด	(Promotion)

	 ส�าหรับส่วนประสมทางการตลาดบริการส�าหรับ

ธุรกิจ	 (Service	Marketing	Mix)	 นั้นศิริวรรณ	 เสรีรัตน	์

และคณะ	(2546)	ประกอบด้วยปัจจัย	7	ปัจจัย	ดังนี้

	 1.	ผลิตภัณฑ์	(Product)	ได้แก่	สิ่งที่เสนอขายใน

ตลาด	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้	เช่น	สินค้า	หีบห่อ	หรือ

เป็นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้	 เช่น	 การบริการ	 ในธุรกิจหลาย

ประเภทท่ีผลิตภัณฑ์เป็นการบริการ	เช่น	ธนาคาร	โรงแรม	

สปา	เป็นต้น

	 2.	ราคา	(Price)	เป็นจ�านวนเงินท่ีลูกค้าต้องช�าระ

ให้กับผู้ขายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการ	และ	เป็นคุณค่า

ท่ีประเมินออกมาเป็นค่าของเงิน	โดยธุรกิจจะต้องก�าหนด

ราคาให้อยู่ในระดับท่ีลูกค้าสามารถซ้ือได้

	 3.	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	(Place)	เป็นการจดัการ

เก่ียวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกในการซ้ือสินค้าและการใช้

บริการของลูกค้าให้มีความสะดวกสบายมากท่ีสุด	กลยุทธ์

ส�าคัญซ่ึงต้องค�านึงถึงคือความรวดเร็วและความสะดวกใน

การให้บริการ	

	 4.	การส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	เป็นการ

ก�าหนดแนวทางในการสื่อสารไปยังลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า

และการให้บริการ	โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อ

สินค้าและใช้บริการ	เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการ

เพิ่มมากข้ึนอย่างทันที

	 5.	บุคลากร	(People)	เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ

การให้บริการ	ได้แก่	พนักงานบริการ	ลูกค้าท่ีมาใช้

บริการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกันหรือปฎิสัมพันธ์	(Interaction)	

ท้ังทางตรงและทางอ้อม

	 6.	กระบวนการ	(Process)	การวางระบบให้มีขั้น

ตอนท่ีอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมาก

ที่สุด

	 7.	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	 

Evidence)	อาคาร	สถานท่ีมีความสะอาดเรียบร้อย	อากาศ

ถ่ายเทสะดวก	 การตกแต่งภายใน	 ภายนอกสถานที่	 ใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย	ธุรกิจบริการหรือบริการหลัง

การขายจะต้องระมัดระวังในเรื่องการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ	

เหล่านี้	เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นปัจจัยในการประเมิน

คุณภาพของการบริการก่อนตัดสินใจซ้ือหรือมาใช้บริการ

	 จากส่วนประสมทางการตลาดนั้น	 เมื่อน�ามา

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจบริการ	 จึงได้ขยายเป็น	 7	 Ps	 และมี

ผลท�าให้เกิดความเชื่อมโยงในการท�าธุรกิจโดยมุ่งเน้นการ

บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ	 และถือเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งที่

ส�าคัญทางการตลาด	ในงานวิจัยท่ีผ่านมามีผู้น�าส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ	 7Ps	 มาเป็นตัวแปรในการศึกษา 

ดังรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
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แสดงงานวิจัยในอดีตที่มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ

ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร Agha eia 
e t  a l . 

(2014)

Oflac et 
al. (2015)

Wa r r i n k , 
(2015)

G a u r , 
(2013)

สุ ภั ช ช ำ 
วิ ท ย ำ ค ง , 

(2559)

โสภติำ รตัน
ส ม โ ช ค , 

(2558)

พรทิพย์ วิ
วิธนำภรณ์, 

(2557)

ผลิตภัณฑ์ √ √ √ √ √ √ √

ราคา √ √ √ √ √ √ √

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย √ √ √ √ √ √ √

การส่งเสริมการตลาด √ √ √ √ √ √ √

บุคลากร √ √ √ √ √ √

กระบวนการ √ √ √ √ √ √

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ √ √ √ √ √ √

	 ความภักดีของลูกค้า	คือ	ความผูกพันอย่างเหนียว

แน่นที่จะอุปถัมภ์หรือซื้อสินค้าหรือบริการที่ชื่นชอบอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต	 จึงท�าให้เกิดเป็นการซื้อซ�้าในผิตภัณฑ์

หรือบริการของบริษัทหรือตราสินค้าเดิม	 แม้ว่าจะได้รับ

อิทธิพลจากความพยามลดราคาหรือโปรโมชั่นของคู่แข่ง

ก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าเดิม	 ซึ่งต่อมาจะพัฒนา

กลายเป็นพฤติกรรมของการซ้ือหรือใช้บริการซ�้าอีกต่อไป	

(Skogland	&	Siguaw,	2004)

	 Bagram	&	Khan,	 (2012)	และ	Meleddu	et	

al.,	(2015)	ได้แบ่งความภักดีของลูกค้าออกเป็นสองส่วน	

โดยส่วนแรกเป็นความภักดีด้านทัศนคติและส่วนท่ีสองเป็น

ความภักดีด้านพฤติกรรม

ภำพ 1 แสดงการแบ่งมิติของความภักดีของลูกค้า

	 ความภักดีด้านทัศนคติ	 (Attitude	 Loyalty)	

เป็นความคิดและความรู้สึกที่ดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์

หรือบริการ	หรือตราสินค้า	ทัศนคติเริ่มจากที่บุคลได้รับรู้

ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการได้เรียนรู้ข้อมูลผ่านทางสื่อสาร

การตลาด	แล้วรวบรวมเข้ากับความคิดของตนเองที่มีความ

โน้มเองไปทางผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แล้ว	 กลายเป็นความเชื่อ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ	 ว่าสามารถที่จะตอบสนองความ

ต้องการของตนได้	ท�าให้เกิดความตั้งใจที่จะซื้อหรือไม่ซ้ือ

สินค้าชนิดนั้น	 เช่น	 ความต้ังใจที่จะซื้อสินค้าของตราสิน

ค้าเดิมต่อไป	 ความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์	 ความผูกพันต่อ

ตราสินค้า	การคิดถึงเป็นทางเลือกแรก	และความไม่อ่อน

ไหวในเรื่องราคาไม่ว่าตราสินค้าอื่นจะลดราคาหรือมีโปร

โมช่ันก็ยังจะใช้ตราสินค้าเดิม	 Tanford,	 (2013);	 Inoue	

et	al.,	(2017)	และ	Kingshott	et	al.	(2018)

	 ความภักดีด้านพฤติกรรม	(Behavior	Loyalty)	

เป็นการแสดงออกทางการกระท�าท่ีสืบเนื่องมาจากความ

เชื่อในตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 เมื่อได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจึงเกิด
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ภำพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เป็นทัศนคติที่ดี	 และได้ยกระดับเป็นพฤติกรรมที่สามารถ

มองเห็นได้ในขั้นต่อมา	 เช่น	 การซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ซ�้า	ความถ่ีในการซ้ือ	การบอกต่อปากต่อปาก	Wu	et	al.,	

(2015)	;	Tanford	(2013)	และ	Kingshott	et	al.	(2018)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
			(1)	เพศ
			(2)	อายุ
			(3)	สถานภาพ
			(4)	ระดับการศึกษา
			(5)	อาชีพ
			(6)	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
			(1)	ด้านผลิตภัณฑ์
			(2)	ด้านราคา
			(3)	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
			(4)	ด้านการส่งเสริมการตลาด
			(5)	ด้านบุคลากร
			(6)	ด้านกระบวนการให้บริการ
			(7)	ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ควำมภักดีของลูกค้ำ

(1)	ด้านทัศนคติของลูกค้า
			(2)	ด้านพฤติกรรมของลูกค้า

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 สมมติฐานที่	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีใช้

บริการธนาคารที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อ

ธนาคารแตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่	2	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าธนาคาร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงส�ารวจ	 (Survey	

Research)	โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการส�ารวจลกูค้า

ทีม่าตดิต่อใช้บริการเกีย่วกบัการท�าธรุกรรมทางการเงนิของ

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรที่จะใช้ศึกษานี้	ได้แก่	ลูกค้าที่มาติดต่อ

ใช้บริการในการท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพ	

จ�ากัด	(มหาชน)	จังหวัดสระบุรี

	 การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง	 เนื่องจากการวิจัยครั้ง

นี้ท�าการศึกษาจากจ�านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพในเขตจังหวัดสระบุรี	 ซึ่งมีจ�านวนไม่แน่นอน	

จึงได้ท�าการค�านวณหาขนาดของกลุ ่มตัวอย่างแบบไม่

ทราบจ�านวนประชากรโดยใช้สูตรค�านวณของคอแครน	 

(Cochran,	1977)	ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ	95	ก�าหนด

ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ร้อยละ	5	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

384	คนและได้ท�าการส�ารองอีก	16	คนรวม	400	ตัวอย่าง	

โดยได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับมาท้ังสิ้น	 400	 ชุด		

โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย	(Simple	random	sampling)

	 วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้

ความน่าจะเป็น	(Non-probability	of	sampling)	จ�านวน	

400	 ตัวอย่าง	 โดยก�าหนดโควตาจากลูกค้าในเขตอ�าเภอ

เมือง	4	สาขา	จ�านวน	200	คน	และนอกเขตอ�าเภอเมือง	

5	สาขา	จ�านวน	200	คน	ดังรายละเอียดในตาราง
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แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการเก็บข้อมูลแยกตามเขตอ�าเภอเมืองและนอกเขตอ�าเภอเมือง

เขตอ�ำเภอเมือง จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (ชุด)

1 สาขาสระบุรี 50

2 สาขาถนนสุดบรรทัด 50

3 สาขาโลตัสสระบุรี 50

4 สาขาโรบินสันสระบุรี 50

รวม 200

นอกเขตอ�ำเภอเมือง จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (ชุด)

1 สาขานิคมอุตสาหกรรมเหมราช 40

2 สาขาหนองแค 40

3 สาขาพระพุทธบาท 40

4 สาขาแก่งคอย 40

5 สาขาหนองแซง 40

รวม 200

รวมท้ังหมด 400

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 ส�าหรบัเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม	

(Questionnaires)	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	แบบสอบถาม	

1	ชุด	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	

45	ข้อ	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคล	จ�านวน	7	ข้อ	ได้แก	่

เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน	และสาขาที่ใช้บริการโดยข้อค�าถามเป็นลักษณะ

เลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ	(Cheek	List)

	 ส่วนที่	2	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	จ�านวน	

28	ข้อ	แบ่งออกเป็น	7	ด้าน	ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้าน

ราคา	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด	ด้านบุคลากร	ด้านกระบวนการให้บริการ	และด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

	 ส่วนที่	 3	 ความภักดีของลูกค้า	 จ�านวน	 10	 ข้อ	

แบ่งออกเป็น	2	ด้าน	 ได้แก่	ด้านทัศนคติของลูกค้า	และ

ด้านพฤติกรรมของลูกค้า

	 หลังจากนั้นน�าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยไป

ทดลองใช้	(Try	out)	กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	

30	 ตัวอย่าง	 เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 ของ

แบบสอบถามในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

ครอนบัคอัลฟ่า	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	ของ

แบบสอบถามมีค่าเกินกว่า	0.8	แสดงว่าแบบสอบถามมีค่า

ความเช่ือมั่นผ่านเกณฑ์	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2557)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	

	 ผู ้วิจัยลงพื้นที่ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัว

เองโดยแจกแบบสอบถามกับลูกค้าที่มาติดต่อใช้บริการท�า

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	

จังหวัดสระบุรี	จ�านวนรวมท้ังสิ้น	400	ชุด

	 ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	

	 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า	 แนวคิด	

ทฤษฎี	เอกสาร	ทางวิชาการ	บทความ	วารสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการ

ตลาดกบัความภกัดขีองลกูค้า		เพือ่เป็นข้อมลูในการก�าหนด

กรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่	1	ข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้าจะท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา	

ได้แก่	 ความถี่และร้อยละ	 ส่วนที่	 2	 ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ	7	ด้าน	ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้าน

ราคา	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด	ด้านบุคลากร	ด้านกระบวนการให้บริการ	และด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ท�าการวิเคราะห์โดยการหาค่า

เฉลี่ย	(Mean)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	ในส่วนที่	3	แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดี

ของลูกค้า	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านทัศนคติ

ของลูกค้า	 และด้านพฤติกรรมของลูกค้าจะวิเคราะห์โดย

การหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)		ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างส่วน

ประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของลูกค้าจะน�า

มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน	

(Pearson’s	Correlation)

ผลกำรวิจัย
 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคล 

	 จากการวิจัย	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 66.75	 มีช่วงอายุระหว่าง	 

26-35	ปี	สถานภาพโสด	คิดเป็นร้อยละ	53.75		มีระดับการ

ศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด	คิดเป็นร้อยละ	54.50	

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	

44.50	และมีรายได้ไม่เกิน	20,000	บาทต่อเดือนมากที่สุด	

คิดเป็นร้อยละ	29.50	

ตำรำง 3

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความภักดีต่อธนาคารของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดสระบุรี

ปัจจัยส่วนบุคคล
ควำมภักดีของลูกค้ำ

t Sig. F Sig.

1.	เพศ 0.108 0.914

2.	อายุ 1.713 0.164

3.	สถานภาพ 0.137 0.872

4.	ระดับการศึกษา 0.954 0.386

5.	อาชีพ 2.295 0.045*

6.	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.128 0.944

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	3	พบว่า	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับ

การศกึษา	และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัของลกูค้า

ท่ีมาใช้บริการธนาคารกรุงเทพ	ในเขตจังหวัดสระบุรี	ไม่มี

ผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร	แต่พบว่าอาชีพ

ที่แตกต่างกันของลูกค้าจะมีผลต่อความภักดีแตกต่างกัน	

เมื่อท�าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่	 พบว่า	 ลูกค้าที่มี

อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 จะมีความภักดีสูง

กว่าพนักงานบริษัทเอกชน	(ผลต่างค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	0.18)	

และพบว่าลกูค้าทีเ่ป็นพ่อบ้านแม่บ้านจะมคีวามภกัดสีงูกว่า

ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	(ผลต่างค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	

0.18)
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ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของ

ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
ควำมภักดีของลูกค้ำธนำคำรกรุงเทพ

ด้ำนทัศนคติ
(r)

ด้ำนพฤติกรรม
(r) 

โดยภำพรวม
(r)

1.	ด้านผลิตภัณฑ์ 0.491** 0.473** 0.517**

2.	ด้านราคา 0.558** 0.499** 0.566**

3.	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.533** 0.499** 0.553**

4.	ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.595** 0.623** 0.653**

5.	ด้านบุคลากร 0.433** 0.386** 0.439**

6.	ด้านกระบวนการให้บริการ 0.498** 0.479** 0.524**

7.	ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.613** 0.575** 0.636**

โดยภำพรวม 0.692** 0.658** 0.723**

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	4	เมื่อพิจารณาความภักดีของลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดสระบุรีในภาพรวม	 พบว่า	

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ	์

บุคลากร	และกระบวนการให้บริการมีระดับความสัมพันธ์

ทางบวกในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 0.26	 –	

0.55)	และ	พบว่าด้านราคา	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	การ

ส่งเสริมการตลาด	และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	มีระดับ

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง	 (ค่าเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง	

0.56	–	0.75)

สรุปผลกำรวิจัย
	 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	1	พบว่า	ปัจจัยส่วน

บุคคลของลูกค้าธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดสระบุรี	ใน

ด้านเพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน	ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าไม่

แตกต่างกัน	จากการวิจัย	พบว่า	มีเพียงอาชีพของลูกค้าท่ี

แตกต่างกันจะส่งผลต่อระดับความภักดีแตกต่างกัน	(F	=	

2.29,	Sig.	=	0.045*)

	 ส�าหรับการทดสอบสมมติฐานที่	2	พบว่า	ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบริการ	 ในด้านผลิตภัณฑ์	 บุคลากร		

และกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ

ปานกลาง	ส�าหรบัในด้านราคา	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การ

ส่งเสริมการตลาด	และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง	โดยด้านการส่งเสริมการ

ตลาดมีความสัมพันธ์สูงสุด	 (	 r	 =	 0.653)	 รองลงมาเป็น	

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	(	r	=	0.636)

กำรอภิปรำยผล
	 ผลจากศึกษา	พบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคล	ด้านอาชีพ	

มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะรายการส่ง

เสริมการขายของธนาคารกรุงเทพท่ีออกมานั้นตอบโจทย์

กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้	 เช่น	 กลุ่มประเภทอาชีพข้าราชการ	

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของวรารัตน์	 สันติวงษ์	 (2549)	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง

ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อการใช้บริการ	

E-Banking	 ในปัจจัยด้านประชากรศาสตร์	พบว่า	 อาชีพ	

รายได้	การศึกษา	ระยะเวลาการเป็นลูกค้า	มีต่อความพึง

พอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ	E-Banking

	 ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความ

สัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงเทพโดยภาพ

รวมไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ	โชติกา	วงค์วิราช	(2557)	ได้ศึกษาเรื่องส่วน

ประสมทางการตลาด	การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และความพึง

พอใจของลูกค้าที่มีต่อความภักดีธนาคารออมสิน	 จังหวัด

ล�าปาง	 ผลการศึกษาพบว่า	 ส่วนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลต่อความภักดี	 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่ประกอบด้วยปัจจัย	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้าน

ราคา	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด	ด้านบุคลากร	ด้านกระบวนการให้บริการ	และด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	เป็นปัจจัยที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า	 ปัจจัยเหล่านี้สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า

มาใช้บริการธนาคาร	เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการแล้วเกิดความ

ประทบัใจ	จงึมคีวามต้องการทีจ่ะกลบัมาใช้บรกิารซ�า้	กลาย

มาเป็นพฤติกรรมของความภักดี

	 โดยที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ	 เช่น	 ส�านักงานมีภาพลักษณ์ท่ีดู

ดีตบแต่งสวยงาม	 ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	 มี

จ�านวนที่นั่งรอส�าหรับรับบริการเพียงพอ	 และมีที่จอดรถ

เพยีงพอ	มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดีของลกูค้าด้านทัศนคติ

มากที่สุด	แสดงว่าลูกค้าให้ความส�าคัญต่อภาพลักษณ์ของ

ธนาคาร	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ญรัญรัตน์	มณฑีรรัตน์	

(2558)	ได้ศกึษาเร่ืองการรบัรูภ้าพลกัษณ์ธนาคารทีส่่งผลต่อ

ความจงรักภักดีต่อการใช้บริการผ่านคุณภาพการให้บริการ

ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัด

นครปฐม	 พบว่า	 ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยามี

อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของ

ลูกค้า

	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด	 เช่น	การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ	การออกโปรโม

ชั่นต่างๆ	การให้สิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ถือบัตรเครดิตของ

ธนาคาร	 และการแจกของสมนาคุณในช่วงเทศกาล	 หรือ

เปิดบัญชีใหม่	 เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดี

ของลูกค้าด้านพฤติกรรมมากที่สุด	 แสดงว่า	 การโฆษณา	

โปรโมชัน	สิทธิประโยชน์	และของสมนาคุณต่างๆ	เป็นตัว

กระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการของธนาคารมากขึ้น

	 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบคุลากร

มคีวามสัมพนัธ์กบัความภกัดขีองลกูค้าทัง้ด้านทศันคต	ิและ

ด้านพฤติกรรมน้อยที่สุด	 แสดงว่าบุคลากรของธนาคาร

มีอิทธิพลกับความภักดีของลูกค้าน้อย	 จากการพิจารณา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	พบว่า	ด้านบุคลากรเป็น

ด้านทีล่กูค้าให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ	โดยข้อทีล่กูค้าให้ความ

ส�าคัญมากท่ีสุด	คือ	พนักงานมีบุคลิกภาพดี	พูดจาสุภาพ	

เรียบร้อย	แสดงว่าลูกค้าให้ความสนใจต่อภาพลักษณ์ของ

พนักงานมาก

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษาท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีของลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จังหวัดสระบุรี	เพื่อให้ผู้

บรหิารทกุระดบัขององค์กรน�าแนวทางดงักล่าวไปพจิารณา

ตามความเหมาะสม	ดังนี้

	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 พบว่า	 ด้าน

กระบวนการให้บริการ	 เป็นด้านที่มีค ่าเฉลี่ยน้อยสุด	

เนื่องจากในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน	หรือเช้าวันจันทร	์

จะมีลูกค้ามาใช้บริการธนาคารมาก	 ท�าให้ลูกค้าอาจต้อง

รอนาน	 ดังนั้นธนาคารควรจัดระบบให้มีเคาน์เตอร์พิเศษ

ส�าหรับลูกค้าท่ีท�าธุรกรรมฝากหรือถอนรายการเดียว	และ

ควรมีเจ้าหน้าท่ีคอยแนะน�าการท�ารายการผ่านตู้เอทีเอ็ม

เพื่อลดจ�านวนลูกค้าท่ีจะใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์

	 ความภักดีของลูกค้า	 พบว่า	 ด้านทัศนคติ	 ด้าน

พฤติกรรม	และโดยภาพรวมมีค่าใกล้เคียงกันและมีค่าอยู่

ในระดับมาก	แสดงว่าลูกค้ามีทัศนคติท่ีดีต่อธนาคาร	และ

มีพฤติกรรมของความภักดีท่ีดี	จากการทดสอบสมมติฐาน	

พบว่า	

	 ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ

ลูกค้าด้านทัศนคติมากท่ีสุด	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้โดยตรง	 เช่น	 การตบแต่ง

อาคารสถานที่	ความสะดวกสบายในการมาใช้บรกิาร	สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพที่ดี	จะสร้างความชื่อมั่นและทัศนคติ

ที่ดีให้แก่ลูกค้า	เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี	ดังนั้นธนาคารควร

รักษาภาพลักษณ์ท่ีดีนี้ไว้

	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าด้าน

พฤติกรรมมากที่สุด	 ดังนั้นธนาคารควรเน้นการส่งเสริม

การตลาดให้มาก	เช่น	การโฆษณา	การออกโปรโมชั่น	การ

ให้สิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ถือบัตรเครดิต	และการแจกของ

สมนาคุณ	เป็นต้น

	 และธนาคารควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร
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ลูกค้าสัมพันธ์โดย	 ก�าหนดแนวทางให้พนักงานมีความ

เข้าใจและเห็นความส�าคัญของการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ลูกค้าในทุกๆด้านของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 โดยการ

จัดอบรมด้านบุคลิกภาพ	การสื่อสารแบบเป็นกันเอง	การ

ให้บริการอย่างกระตือรือร้น	 รวดเร็ว	 การเอาใจใส่ให้แก่

ลูกค้า	 ก็จะท�าให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อธนาคารและส่ง

ผลได้ในระยะยาวอีกด้วย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	การศึกษาในอนาคตครัง้ต่อไป	ควรท�าการศกึษา

ปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ	

เช่น	ธุรกรรมทางอนิเตอร์เนต็	หรอืตู้รบัฝากเงนิตามจดุต่างๆ	

ให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วถึงทุกจุด	เนื่องจากปัจจุบันได้มีความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีการแข่งขันสูง

ข้ึนอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 การศึกษาในครั้งต่อไป	 ควรศึกษาเพิ่มเติมถึง

ปัจจัยอื่นๆ	 ท่ีท�าให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อธนาคาร	 เช่น	

ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์การตลาด	ปัจจัยการให้คุณภาพการ

ให้บริการ	และปัจจัยที่ส่งผลให้กลับมาใช้บริการซ�้า	รวมถึง

ภาพลักษณ์องค์กรของธนาคาร	เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยว

กับความภักดีของลูกค้าในธุรกิจธนาคารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 3.	 การศึกษาในครั้งนี้ใช้	 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

เท่านั้น	 การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการท�าการวิจัยเชิง

คุณภาพ	 ประกอบเพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัยท่ีชัดเจน

ยิ่งขึ้นในแต่ละแง่มุมที่ท�าการศึกษา	 เพื่อที่จะเข้าใจถึง

ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

	 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์	 เส้นทางภายในประเทศ	 กรณีศึกษา	 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

ศึกษาครั้งน้ีคือ	คนไทยที่มาใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	จ�านวน	400	ตัวอย่าง	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือความถ่ี	Frequency	ค่าร้อยละ	Percentage	ค่าเฉลี่ย	Mean	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 Standard	 deviation	 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ	 Independent	 sample	 t-test,	 

One	 –	 way	 ANOVA	 วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดย	 Least	 Significant	 Difference	 (LSD)	 และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน	Pearson	Correlation	ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง	มีอายุระหว่าง	 

21	 –	 30	 ปี	 มีสถานภาพโสด	 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างและมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่	10,001	–	20,000	บาท	ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ

บริการมากที่สุดในด้านภาพลักษณ์ของสายการบิน	รองลงมาคือ	ด้านบุคลากร	ด้านการจัดจ�าหน่าย	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้าน

กระบวนการ	ด้านราคา	และด้านการส่งเสริมทางการตลาดตามล�าดับ	การทดสอบสมมติฐานพบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก	่

เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่แตก

ต่างกัน	เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า	ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ค�ำส�ำคัญ:	ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ,	การตัดสินใจเลือกใช้บริการ,	สายการบิน

Abstract

 This	independent	study	aimed	at	studying	marketing	mix	affecting	decision	making	in	choosing	

Thai	Lion	Air	Services	in	Domestic.	The	sample	group	used	in	this	study	was	Thai	people	who	use	Thai	

Lion	Air	Service.	Part	for	400	samples,	by	using	questionnaire	as	the	tool	in	collecting	data.	Statistics	

used	in	analysis	were	frequency	percentage,	means,	and	standard	deviation.	Statistics	used	in	testing	

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร

สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทำงภำยในประเทศ
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hypothesis	was	Independent	Samples	t-test,	One-way	ANOVA,	the	analysis	of	differences	in	pair	by	

Least	Significant	Difference	(LSD)	and	the	Pearson	Correlation.	It	was	found	from	the	study	that	most	

respondents	were	females	whose	ages	were	between	21-30	years	old,	were	single,	with	Bachelor’s	

degree	 level,	work	as	employees	of	private	companies,	having	monthly	 income	of	10,001-20,000	

baht.	The	Service	user	had	opinions	on	marketing	mix	factors	in	service	business	in	overall	at	most	

level,	the	first	rank	was	Physical	Evidence,	followed	with	people,	Place,	Product,	process,	price	and	

promotion	of	distribution	respectively.	It	was	found	from	the	hypothesis	test	that	different	personal	

factors	including	gender,	age,	status,	education,	occupation	and	income	affecting	the	decision	making	

in	using	service	differently.	When	analyzing	the	relationship,	service	business	marketing	factors	were	

associated	with	the	decision	making	process	in	the	choosing	Thai	Lion	Air	services.

Keywords:	Marketing	Mix	Factors,	Decision	Making	in	Choosing	Service,	Air	line

บทน�ำ
	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่

เลือกเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากบัตรโดยสารเครื่องบิน

มีราคาถูกและมีสายการบินให้เลือกใช้บริการมากมายกว่า

ในอดตีมาก	ยิง่ตอนนีก้ารซือ้บตัรโดยสารเครือ่งบนิเป็นเรือ่ง

ที่ง่ายไม่จ�าเป็นต้องไปซื้อบัตรโดยสารถึงสนามบินอีกต่อไป

แล้ว	เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านอินเทอร์เน็ตมีความ

เจริญก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิม	สายการบินหลายสายการบิน

จึงได้ท�าการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายบัตรโดยสารโดย

การเปิดเว็บไซต์ส�าหรับการจองบัตรโดยสาร	 ซึ่งสามารถ

จองได้สะดวกและรวดเร็วกว่าแต่ก่อน	 ท�าให้การเดินทาง

โดยเครื่องบินเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปต่าง

ประเทศหรือเดินทางไปในประเทศจึงส่งผลให้คนส่วนใหญ่

นิยมเดินทางโดยเครื่องบินมากกว่า	การเดินทางโดยรถทัวร	์

รถไฟ	หรือเดินทางโดยรถส่วนตัว	เนื่องจากคนไทยเริ่มปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง	เพื่อต้องการความรวดเร็วใน

การเดินทาง	ท�าให้ในแต่ละปีมีปริมาณผู้โดยสารที่เลือกเดิน

ทางโดยเครื่องบินเพิ่มมาก

	 นอกจากจ�านวนผู้ใช้บริการสายการบินที่เพิ่มขึ้น

แล้วก็ยังมีสายการบินที่เปิดใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกันและหนึ่ง

ในสายการบินที่เปิดใหม่ที่เป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้ก็คือสาย

การบินไทยไลอ้อนแอร์

	 สิ่งที่ท�าให้สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้รับความ

นิยมตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเนื่องจากการจ�าหน่าย

บตัรโดยสารเครือ่งบนิราคาถกู	ตวัเครือ่งบนิใหม่	เส้นทางการ

บินที่หลากหลาย	การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้ได้รับ

ความนิยมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนทุกๆปี

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของสายการ

บินไทยไลอ้อนแอร์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องท้ัง

ปัจจุบันและอนาคต	 ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจเลอืกใช้บรกิารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายใน

ประเทศ

	 2.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดธุรกิจบริการ	 ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายในประเทศ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 ใช ้แนวคิดและทฤษฎีป ัจจัยส ่วนบุคคลของ	

Schiffman	 and	 Wisenblit	 (2015)	 ประกอบด้วย	 เพศ	

อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้	เป็นต้น	ซึ่งข้อมูลเหล่า

นี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมน�ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดเป็นสิ่ง
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ที่ส�าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรสามารถช่วยก�าหนด

ตลาดกลุ่มเป้าหมายและท�าให้ง่ายต่อการวัดมากกว่ตัวแปร

ทางด้านอื่นๆ

	 ใช ้แนวคิดและทฤษฎีส ่ วนประสมทางการ

ตลาดธุรกิจบริการ	 7	 ด้านของ	 ศาสตราจารย์	 ฟิลลิป	 

ค็อตเลอร์	 (Philip	 Kotler,	 2003)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ส่วน

ประสมทางการตลาด	(Marketing	Mix)	คือ	กิจการมีสินค้า

หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ซึ่ง

ประกอบด้วย	 ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

การส่งเสริมการตลาด	บุคคล	ภาพลักษณ์และกระบวนการ

ให้บริการ

	 ใช้แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเลือก

ใช้บริการของ	 Kotler	 (1997)	 เป็นล�าดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจของผู ้บริโภคมีล�าดับข้ันกระบวนการตัดสินใจ 

5	ขั้นตอน	การรับรู้ปัญหา	การค้นคว้าข้อมูล	การประเมิน

ทางเลือก	การตัดสินใจเข้ารับบริการ	และ	ด้านการประเมิน

ผลหลังการใช้บริการ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

                         ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล

			-	เพศ
			-	อายุ
			-	สถานภาพสมรส
			-	ระดับการศึกษา
			-	อาชีพ
			-	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร

			-	ด้านการรับรู้ปัญหา
			-	ด้านการค้นคว้าข้อมูล
			-	ด้านการประเมินทางเลือก
			-	ด้านการตัดสินใจเข้ารับบริการ
				-	ด้านการประเมินผลหลังการใช้บริการปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร 

			-	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
			-	ปัจจัยด้านราคา
			-	ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
			-	ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
			-	ปัจจัยด้านบุคลากร
			-	ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
			-	ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ	

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ	

ระดับการศึกษาสูงสุด	 อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อน

แอร์	เส้นทางภายในประเทศ

	 2.	 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ

บริการ	ได้แก่	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	ปัจจัยด้านราคาปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการ

ตลาด	ปัจจัยด้านบุคลากร	ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และปัจจัย

ด้านกระบวนการให้บริการ	มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายใน

ประเทศ

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
	 เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยการแจกแบบสอบถาม

ไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	ชุด
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้	ได้แก่	ผู้โดยสารคน

ไทยที่เลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	 เส้นทาง

ภายในประเทศ	 ในท่าอากาศยานดอนเมืองจ�านวน	 400	

คน

	 การสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ได้ใช้สูตรของ	คอแครน	เป็น

สตูรไม่สามารถหาจ�านวนประชากรทีแ่น่นอนของผูใ้ช้บรกิาร

จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยคร้ังน้ี	เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถามประเภท 

ต่าง	ๆ	โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น	3	ส่วนดังต่อไปนี้

	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย 

6	ข้อ

	 ข้อ	1	เพศ	มีค�าตอบ	2	ทางเลือก	ข้อมูลแบบนาม

บัญญัติ	(Nominal	Scale)

	 ข้อ	 2	 อายุ	 มีค�าตอบให้เลือกตอบ	 (Multiple	

Choice)	ข้อมูลแบบเรียงล�าดับ(Ordinal	Scale)

	 ข้อ	 3	 สถานภาพสมรส	 มีค�าตอบให้เลือกตอบ	

(Multiple	 Choice)	 ข้อมูลแบบนามบัญญัติ	 (Nominal	

Scale)

	 ข้อ	 4	 ระดับการศึกษา	 มีค�าตอบให้เลือกตอบ	

(Multiple	Choice)	ข้อมลูแบบเรยีงล�าดับ	(Ordinal	Scale)

	 ข้อ	 5	 อาชีพ	 มีค�าตอบให้เลือกตอบ	 (Multiple	

Choice)	ข้อมูลแบบนามบัญญัติ	(Nominal	Scale)

	 ข้อ	6	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	มีค�าตอบให้เลือกตอบ	

(Multiple	Choice)	ข้อมลูแบบเรยีงล�าดับ	(Ordinal	Scale)

	 ส่วนที่	2	ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ธุรกิจบริการประกอบด้วย

	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	ปัจจัยด้านราคา	ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการ

ตลาด	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์	 ปัจจัย

ด้านกระบวนการให้บริการ

	 เป็นค�าถามปลายปิด	Close-ended	Question)	

ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น	(Interval	Scale)

	 ส่วนที่	 3	 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บริการประกอบด้วย	5	ข้อ	

	 ด้านการรับรู้ปัญหา	ด้านการค้นคว้าข้อมูล	ด้าน

การประเมินทางเลือก	ด้านการตัดสินใจเข้ารับบริการ	ด้าน

การประเมินผลหลังการใช้บริการ

	 เป็นค�าถามปลายปิด	Close-ended	Question)	

ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน	(Interval	Scale)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามให้กับผู้โดยสารคน

ไทยทีเ่ลอืกใช้บรกิารกบัสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทาง

ภายในประเทศ	ในท่าอากาศยานดอนเมืองจ�านวน	400	ชุด

ด้วยตนเอง	โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามล�าดับความคิดเห็น	

มากท่ีสุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยท่ีสุด

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 สถติิเชงิพรรณนำ	ประกอบด้วย	ค่าแจกแจงความถี่	

(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)

 สถิติเชิงอนุมำน	ประกอบด้วย	สถิติเปรียบเทียบ	

(Independent	 Samples	 t-test	 )	 ส�าหรับการเปรียบ

เทียบไม่เกิน	2	กลุ่ม	และใช้	One-way	ANOVA	(F-test)

ส�าหรับการเปรียบเทียบตั้งแต่	3	กลุ่มข้ึนไป	วิเคราะห์ความ

แตกต่างรายคู่โดย	Least	Significant	Difference	(LSD)	

และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson	Correlation)

ผลกำรวิจัย
 กำรน�ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิพรรณนำ

ประกอบด้วย

	 ส่วนท่ี	 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีมาใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายใน

ประเทศ	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ	59.0	เพศ

ชาย	คิดเป็นร้อยละ	41.0	มีอายุระหว่าง	21	–	30	ปี	คิด

เป็นร้อยละ	57.8	รองลงมา	อายุระหว่าง	31	–	40	ปี	คิด

เป็นร้อยละ	25.3	อายุระหว่าง	41	–	50	ปี	คิดเป็นร้อยละ	

9.5	อายุต�่ากว่า	20	ปี	คิดเป็นร้อยละ	3.8	และอายุมากกว่า	

50	ปีข้ึนไป	คิดเป็นร้อยละ	3.8	มีสถานภาพโสด	คิดเป็น

ร้อยละ	 58.5	 รองลงมาสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน	 คิด

เป็นร้อยละ	36.3	และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่	คิด
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เป็นร้อยละ	5.3	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อย

ละ	 73.5	 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท	 คิดเป็น

ร้อยละ	 12.5	 การศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 คิดเป็น

ร้อยละ	 12.0	 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 คิด

เป็นร้อยละ	 2.0	 มีอาชีพ	 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	

คิดเป็นร้อยละ	50.8	รองลงมาคือ	นักเรียน/นักศึกษา	คิด

เป็นร้อยละ	22.0	ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	คิดเป็น

ร้อยละ	13.5	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	คิดเป็นร้อย

ละ	 13.3	 และอาชีพอื่นๆ	 (ไม่ได้ท�างาน)	 คิดเป็นร้อยละ	

0.5	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่	10,001	–	20,000	บาท	

คิดเป็นร้อยละ	44.3	รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี	

20,001	–	30,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	23.3	รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต�่ากว่า	10,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	23.0	และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	30,001	บาท	ขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	

9.5

	 ส่วนที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิด

เห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ

	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถาม

ที่มาใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายใน

ประเทศ	ให้ระดับความส�าคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการ

ตลาดของธุรกิจบริการมากที่สุดในด้านภาพลักษณ์ของสาย

การบิน	 รองลงมาคือ	 ด้านบุคลากร	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	

ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านกระบวนการ	ด้านราคา	และด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาดตามล�าดับ

	 ด้านภาพลกัษณ์ของสายการบนิ	เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากทีส่ดุคอื	

ความปลอดภัยในการเดินทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.56	รอง

ลงมาคือระบบความปลอดภัยในการบิน	 มีมาตรฐานตาม

หลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.45	 ด้านชื่อเสียงความน่าเช่ือถือ

ของสายการบิน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.52	ด้านความสะอาด

ของอุปกรณ์และเครื่องบินโดยสาร	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.49	

และด้านสัญลักษณ์ของสายการบินมีความโดดเด่นแสดงถึง

ความมีเอกลักษณ์	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.47	ตามล�าดับ

	 ด้านบุคลากร	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้

ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ	 นักบินมี

ประสบการณ์ความช�านาญในการท�างานและความสามารถ

ในการควบคุมเครื่องบินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.55	รองลงมา

คอืพนักงานของสายการบนิม	ีปฏภิาณไหวพรบิในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.48	ด้านพนักงาน

ของสายการบินมี	การบริการท่ีรวดเร็ว	คล่องแคล่ว	ว่องไว	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.45	และบุคลิกภาพ	กริยามารยาท	ของ

พนักงานท่ีให้บริการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.43	ตามล�าดับ

	 ด้านการจัดจ�าหน่าย	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ

ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ	 มีช่อง

ทางการเลือกซ้ือบัตรโดยสารท่ีหลากหลาย	สะดวก	หาได้

ง่ายเช่น	internet	,web	site,	mobile	application	มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.49	รองลงมาคือ	ขั้นตอนการจัดจ�าหน่าย

บัตรโดยสารมีความสะดวกและรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.31มีศูนย์บริการ	(Call	Center)	ส�าหรับจองบัตรโดยสาร

และบริการอื่นๆได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.29	 และด้านช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลาย	 มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	4.26	ตามล�าดับ

	 ด้านผลิตภัณฑ์	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากท่ีสุดคือ	 สภาพ

แวดล้อมภายในและภายนอกเครื่องบินอยู่ในสภาพพร้อม

ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.71	 รองลงมาคือ	 ช่วงเวลา

การเดินทางเหมาะสมตรงตามความต้องการ	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.17	ด้านเส้นทางการบินท่ีเปิดให้บริการตรงตาม

ความต้องการ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.00	 ด้านความถี่ของ

จ�านวนเท่ียวบินท่ีให้บริการต่อวัน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.98	

และด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและสัมภาระ	 มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	3.76	ตามล�าดับ

	 ด้านกระบวนการให้บริการ	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.47	รองลงมาคือ	ให้บริการเท่ียวบินที่

ตรงต่อเวลาทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก(การออกเดินทาง

และถึงตามก�าหนด)	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.25	ด้านขั้นตอน

ในการเช็คอินและตรวจสอบเอกสารรวดเร็วไม่ยุ่งยาก	มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	 4.10	 ด้านขั้นตอนในการตรวจสอบกระเป๋า

รับสัมภาระรวดเร็วไม่ยุ่งยาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.88	และ

ด้านจ�านวนเคาน์เตอร์จ�าหน่ายบัตรโดยสารมีเพียงพอต่อ

การใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.81	ตามล�าดับ

	 ด้านราคา	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ	 การระบุราคา

ค่าโดยสารในแต่ละเส้นทางการบินอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	4.36		รองลงมาคือ	ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะ

สมกับเส้นทางการบิน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.06	ความคุ้มค่า

ของราคาบัตรโดยสาร	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.97	 ด้านราคา
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ของบริการเสริมอื่นๆมีความเหมาะสม	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

3.89	 และด้านราคาบัตรโดยสารมีราคาต�่ากว่าสายการ 

บินอื่นๆ	มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	3.77	ตามล�าดับ

	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุด

คือ	 การประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆผ่านทางนิตยสาร

หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง	

เช่นFacebook	Twitter	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.30	รองลงมา

คือ	 การออกบูธกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์และจ�าหน่าย

บัตรโดยสาร	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.07	บริการซื้อบัตรโดยสาร

พร้อมบริการเสริมในราคาพิเศษที่ถูกลง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.04	และการส่งเสริมการขายแบบผ่อนช�าระ	0%	กับบัตร

เครดิตที่ร่วมรายการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.20	ตามล�าดับ

	 ส่วนที่	 3	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิด

เห็นต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถาม

ที่มาใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายใน

ประเทศ	ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือก

ใช้บริการมากที่สุดในด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้ารับ

บริการ	รองลงมาคือ	การรับรู้ถึงปัญหาก่อนเข้ารับบริการ	

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ	การประเมินผลหลังการเลือก

ใช้บริการ	และการค้นคว้าข้อมูลของผู้ใช้บริการตามล�าดับ

	 การประเมนิทางเลอืกก่อนเข้าบรกิาร	เมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมาก

ที่สุดคือ	การพิจารณาจากมาตรฐานความปลอดภัยในการ

เดินทาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.62	รองมาเป็นการพิจารณา

จากการรับประกันการเดินทางต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลาย

ทาง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.59	 และการพิจารณาจากราคา

บัตรโดยสารหลายๆสายการบินที่มีเส้นทางการบินเดียวกัน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.59	ตามล�าดับ

	 การรบัรูถึ้งปัญหาในการเข้ารับบริการ	เมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมาก

ท่ีสดุคอื	ความสะดวกสบายในการเดนิทาง	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	

4.38	 รองมาเป็นด้าน	 ลดเวลาการเดินทางไกลที่ใช้เวลา

นาน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.37	 และด้านระยะเวลาการเดิน

ทางและการบริการคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.18	ตามล�าดับ

	 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมากที่สุด

คือ	ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในการให้บริการ	มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ	4.50	รองมาเป็นด้านช่องทางการซ้ือบัตรโดยสาร

และการช�าระเงินท่ีรวดเร็วและง่าย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.15	

ด้านเส้นทางการบินและบริการตรงตามความต้องการ	มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	4.02	และด้านราคามีความเหมาะสมถูกกว่า

สายการบินอื่นๆ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.69	ตามล�าดับ

	 การประเมินผลหลังการเลือกใช้บริการ	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคญัมากทีส่ดุโดยพบว่าผูม้าใช้บรกิารจะกลบัมาใช้บรกิาร

ของสายการบินThai	Lion	Air	อีกครั้ง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.05	รองมาเป็น	ข้อค�าถามท่ีว่า	หลังจากการใช้บริการสาย

การบินท่านมีความพึงพอใจในระดับใด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.01	และท่านจะบอกต่อหรือแนะน�าผู้อื่นให้มาใช้บริการ

สายการบิน	Thai	Lion	Air	เมื่อมีโอกาส	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

3.90	ตามล�าดับ

	 การค้นคว้าข้อมลูของผูใ้ช้บรกิาร	เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัมากทีส่ดุคือ	

สอบถามข้อมูลจากพนักงานสายการบินโดยตรงมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.02	 รองมาเป็นด้าน	 ค้นหาข้อมูลจากนิตยสาร	

หนังสือพิมพ์	และสื่อออนไลน์ต่างๆ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.79	

และด้านสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการ

ใช้บริการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.39	ตามล�าดับ

	 การทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ปัจจัยส่วนบุคคล

ได้แก่	 เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	ราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ใช้บริการที่แตกต่างกัน	 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า	

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทย 

ไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายในประเทศ

กำรอภิปรำยผล
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	21	–	30	ปี	มีสถานภาพ

โสด	มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี	และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดือน

ท่ี10,001	–	20,000	บาท	ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	

มนสินี	เลิศคชสีห์	(2558)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยส�าหรับให้บริการ

ภายในประเทศ	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น	

เพศหญิง	 อยู่ในช่วงอายุ	 20-30	 ปี	 มีระดับการศึกษาอยู่
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ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

15,000–30,000	บาทและสอดคล้องกบั	วรรณวมิล	ปีบกระ

โทก	(2558)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การศึกษาพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการให้บริการ

สายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศ	 กรณีศึกษา	

สายการบินนกแอร์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น	

เพศหญิงอายุ	20-30	ปี	สถานภาพโสด	การศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,001-20,001	บาท

 ข้อมูลส่วนประสมทำงกำรตลำดของธุรกิจ

บริกำร ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ

เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ	 ด้าน

ภาพลักษณ์	 ส�าคัญมากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของนรินทร์	 ชมชื่น	 (2556)	 ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลตอการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภค	ในเขต

กรุงเทพมหานคร	 พบว่าแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดให้ความส�าคัญด้านปัจจัยสิ่งน�าเสนอทาง

กายภาพและด้านปัจจัยบุคลากรมากที่สุด	และสอดคล้อง

กับ	จิตพิสุทธิ์	หงษ์ขจร	(2560)	ได้ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพบ่อน�้าพุร้อนรักษะวาริน	จังหวัดระนอง	พบว่า

แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้ความ

ส�าคัญด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด

 ข้อมูลกระบวนกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ	 ด้านการประเมินทางเลือกก่อน

เข้ารับบริการ		มากที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	

พรสุดา	ปานเกษม	(2557)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์	 กรณีศึกษา	 ห้าง

หุ้นส่วนจ�ากัดสุชาดาการยาง	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านขั้นตอนการเปรียบเทียบทาง

เลือกในการใช้บริการมากที่สุด

 ข้อมูลกำรทดสอบสมมุติฐำน

 สมมติฐำนที่ 1	สรุปได้ว่า	ปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	 เส้นทางภายใน

ประเทศ	 จ�าแนกตามเพศพบว่าเพศชาย	 เพศหญิง	 ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อน

แอร์	เส้นทางภายในประเทศ	โดยภาพรวมแตกต่างกัน	เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการค้นคว้าข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการ	ด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าบริการแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่วนด้าน

การรับรู้ถึงปัญหาในการเข้ารับบริการ	 ด้านการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการของสายการบิน	 ด้านการประเมินผลหลัง

การเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน

	 จ�าแนกตามอาย	ุสถานภาพสมรส	ระดบัการศกึษา	

อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายใน

ประเทศ	 ที่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้

 สมมติฐำนที่ 2	สรุปได้ว่า	ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เส้นทางภายใน

ประเทศ	ด้านการรับรู้ถึงปัญหาในการเข้ารับบริการ	ด้าน

การค้นคว้าข้อมูลของผู้ใช้บริการ	 ด้านการประเมินทาง

เลือกก่อนเข้าบริการ	ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ

สายการบิน	 ด้านการประเมินผลหลังการเลือกใช้บริการ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว้

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
	 1.	ด้านผลิตภัณฑ์	ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญที่สุด

ในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเครื่องบิน	 ดั้ง

นั้นจะต้องรักษาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของการบิน	

ความสะอาดอุปกรณ์ในการให้บริการเช่น	 ที่นั่ง	 เข็มขัด

นิรภัย	ฯลฯ	ควรมีความพร้อมใช้งาน	ต้องไม่ช�ารุด	ดูใหม่

ดูน่าใช้อยู่เสมอเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจ

และอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

	 2.	 ด้านราคา	 ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญท่ีสุดใน

เรื่อง	 การระบุราคาค่าโดยสารในแต่ละเส้นทางการบิน

อย่างชัดเจน	 ดังนั้นสายการบินควรระบุราคาท่ีมีข้อความ

อ่านแล้วเข้าใจง่าย	ระบุราคาสุทธิต่อเท่ียวบินให้ครบถ้วน

	 3.	ด้านการจัดจ�าหน่าย	ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญ

ทีส่ดุในเรือ่ง	ช่องทางการเลอืกซือ้บตัรโดยสารทีห่ลากหลาย	

สะดวก	 หาได้ง่าย	 ดังนั้นสายการบินควรท�ากลยุทธ์การ

ตลาดออนไลน์เช่นการโฆษณาเชิญชวน	 การจัดกิจกรรม

เล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล	ฯลฯ	เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต

ที่สะดวกสบาย	 ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูเท่ียวบิน
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หรือซื้อบัตรโดยสารและช�าระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ได้ง่าย	เช่น	internet,	web	site,	mobile	application	

ฯลฯ

	 4.	ด้านการส่งเสริมการตลาด	ผู้ใช้บริการให้ความ

ส�าคญัทีส่ดุในเรือ่ง	การประชาสมัพนัธ์การบรกิารต่างๆผ่าน

ทางนิตยสารหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง

และต่อเนื่องซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน้ีช่วยเข้าถึงผู้ใช้บริการและ

มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	 สายการบินอาจใช้กลยุทธ์สร้าง

ความแตกต่างเช่น	 การน�าเสนอจุดเด่นของสายการบินท่ี

ไม่เหมือนใครโดยการท�าโฆษณาให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงความ

แตกต่างของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์	เพื่อเพิ่มการจดจ�า

สินค้าและบริการของสายการบินเพื่อดึงดูดความสนใจให้

เข้ามาใช้บริการ

	 5.	ด้านบุคลากร	ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญท่ีสุด

ในเรื่อง	นักบินมีประสบการณ์ความช�านาญในการท�างาน	

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการดังนั้นประสบการณ์และ

ความสามารถของนกับนิเป็นสิง่ส�าคญัทางสายการบนิจะต้อง

มกีารฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กบันกับนิเพือ่ให้บคุลากร

ของสายการบินมีมาตรฐานตาม	The	International	Civil	

Aviation	Organization	(ICAO)

	 6.	 ด้านภาพลักษณ์ของสายการบิน	 ผู้ใช้บริการ

ให้ความส�าคัญที่สุดในเรื่อง	ความปลอดภัยในการเดินทาง	

เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการสายการบินจะต้อง

มีมาตรฐานและขั้นตอนในการตรวจสอบความพร้อมทั้ง

ความพร้อมในตัวบุคลากรและตัวเครื่องบินจะต้องมีการ

ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

	 7.	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	ผูใ้ช้บรกิารให้ความ

ส�าคัญท่ีสุดในเรื่อง	มาตรฐานการให้บริการ	เช่น	การบริการ

ท่ีสะดวก	รวดเร็ว	ไม่ยุ่งยาก	จ�านวนเคาน์เตอร์จ�าหน่ายบัตร

โดยสาร	เคาน์เตอร์เช็คอิน	มีเพียงพอต่อการใช้บริการ	สิ่ง

เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ�้าและชักชวน

บอกต่อให้บุคคลอื่นมาใช้บริการด้วย
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในประเทศไทย	 แหล่งข้อมูลและกลุ่ม

ตัวอย่าง	ได้แก่	(1)	เอกสารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของประเทศไทย	เยอรมัน	อังกฤษ	ฟินแลนด์	

สหรัฐอเมริกา	 ออสเตรเลีย	 ไต้หวันและสิงคโปร์	 (2)	 โรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติน่าสนใจ	 24	 แห่ง	 (3)	 ผู้มีประสบการณ์ใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ	 ได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียนครู	 และศึกษานิเทศน์จากโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา	(สพป.)	และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	และผู้เชี่ยวชาญ

จากหน่วยงานวิชาการด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ	 รวม	 87	 คน	 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย	 (1)	 แบบเก็บข้อมูลภาค

สนาม	(2)	แบบบันทึกการสนทนากลุ่มระดับภูมิภาค	(3)	แบบบันทึกการสนทนากลุ่มระดับประเทศ	การวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย	(1)	การวิเคราะห์เนื้อหา	(2)	การวิเคราะห์แบบอุปนัย	(3)	การวิเคราะห์โดยการจ�าแนกชนิดของข้อมูล	(4)	

การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล	ผลการวิจัยพบแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ

ไทยดังนี้	(1)	การจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน	(2)	การออกแบบการจัดการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ	(3)	ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการ

ออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน	(4)	ยุทธศาสตร์	“รวมพลัง	สานฝัน	ขยายโอกาสการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เข้าสู่อาชีพได้ตลอดแนว”

ค�ำส�ำคัญ:	แนวทางการจัดการศึกษา,	การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย,	การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน,	การประกอบอาชีพ

Abstract

 This	 study	 was	 qualitative	 research	 aimed	 to	 study	 approach	 of	 basic	 education	mana 

gement	for	careers	development	of	schools	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission.	

Research		resources	and	sampling	as	follow	(1)	basic	education	for	careers	development	documents	

of	 Thailand,	 Germany,	 England,	United	 States,	 Finland,	 Australia,	 Taiwan,	 and	 Singapore	 (2)	 24	 in 

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกอบอำชีพของไทย
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teresting	practice	schools	(3)	people	who	experienced	with	basic	education	management	for	careers	 

development	whose	are	school	administrators,	teachers,	and	supervisor	of	schools	under	Office	of	

the	Basic	Education	Commission	and	Secondary	Educational	Service	Area	Office,	and	the	experts	of	

Division	of	Academic	and	Professional	skills	Department	of	the	Vocational	Collage,	Local	government	 

organization,	 Institute	of	 skilled	development	and	 the	business.	Research	 instruments	 include	 (1)	 

fieldwork	 data	 collection	 (2)	 regional	 group	 discussion	 template	 (3)	 national	 group	 discussion	 

template.	Data	were	analyzed	by	using	(1)	content	Analysis	(2)	analytic	analysis	(3)	typological	analysis	(4)	 

comparative	analysis.	The	results	of	research	show	the	approach	of	basic	education	management	for	careers	 

development	of	Thailand	are	(1)	local	curriculum	should	be	consistency	with	the	community	context	and	 

requirement	(2)	to	design	learning	and	teaching	for	students	to	have	actual	experiences	in	business	(3)	

cooperate	with	enterprises	and	the	community	in	designing	the	curriculum	and	teaching	activities	(4)	

the	strategy	“Reinforcement,	fulfill	dreams,	expand	the	basic	educational	opportunity	into	careers”

Keywords:	 Approach	 of	 education	management,	 basic	 education	 of	 Thailand,	 basic	 education	 

	 						management,	careers

บทน�ำ
	 การด�ารงชวีติของมนุษย์มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ปัจจยั	

4	มนุษย์จงึต้องฝึกฝนตนเองให้มทีกัษะในการแสวงหาปัจจยั	

4	แต่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงท�าให้การแสวงหาปัจจัย	

4	ต้องมีการเตรียมตนเองอย่างดี	เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันต้องหารายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

เพื่อแลกเปล่ียนกับปัจจัยในการด�ารงชีวิต	ซึ่งการท่ีมนุษย์

เกิดมาแล้วจะสามารถหารายได้จากการประกอบอาชีพท่ี

สุจริตนั้นจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้เห็นช่องทางท่ีจะใช้

ความรู้	ทักษะ	ความสามารถและความชอบส่วนตนในการ

ประกอบอาชีพ	 ดังน้ันการจัดการศึกษาเพ่ือฝึกฝนพัฒนา

คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 มีสติปัญญา	

ความรู้คุณธรรม	จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขจึงมีบทบาทส�าคัญโดย

เฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 เพราะเป็นการศึกษา

ขั้นที่ประชาชนไทยมีสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงมากท่ีสุด	

จึงต้องก�าหนดแนวทางในการจัดการเพื่อให้ผู้เรียนเห็นช่อง

ทางในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ส�าหรับด�ารง

ชีพได้เร็วและชัดเจนที่สุด

	 นอกจากนีแ้นวโน้มการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิ	

สังคม	ประชากร	พลงังานและสิง่แวดล้อม	วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเคล่ือน

ย้ายคน	เงิน	 เทคโนโลยี	ข้อมูล	ข่าวสารและความรู้อย่าง

เสรี	ท�าให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ต้องมี

พลังในการก่อให้เกิดผลอย่างสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาการ

ศกึษาและการเรยีนรู	้และในฐานะทีก่ารจดัการศกึษาขัน้พืน้

ฐานเป็นส่วนหนึง่ของระบบการพฒันาประเทศจะต้องเชือ่ม

โยงกับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม	อุตสาหกรรมและภาค

บริการโดยเฉพาะการจ้างงาน	แต่การจัดการศึกษาไทยเพ่ือ

การประกอบอาชีพท่ีผ่านมาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พบว่ายังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมให้

นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งที่ในหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานมีกลุ่มสาระการงาน	อาชีพ	และเทคโนโลยี

เป็นหนึ่งในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้	ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน

ที่ส�าคัญดังนี้

	 1.	การศึกษาไม่สนับสนุนให้เด็กรู้จักตนเอง	และ

ไม่ได้พัฒนาเด็กให้ฝึกวิชาชีพตามความถนัดเพื่อเข้าสู ่

ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อมเรศ	 ศิลาอ่อน	

(2552)	กล่าวไว้ว่า	“การศึกษาสร้างคนให้ท�าอะไรไม่เป็น	 

(เชงิวชิาชพี)	ปัญหาคณุภาพเดก็	เดก็ไม่รูว่้าตนเองถนดัอะไร	

ควรเรียนอะไร	มีเด็กจ�านวนมากเรียนในสิ่งท่ีไม่ถนัด	เด็ก
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มีปัญหาในการตัดสินใจ	แนวทางพัฒนา	ควรแบ่งกลุ่มเด็ก

ตามความถนัด	ต้องวัด	ความถนัดเด็กให้พบว่าถนัดวิชาการ

หรือวิชาชีพ	 แล้วพัฒนาต่อยอดท�าโปรแกรมให้เด็กเลือก	

ให้เรียน/ท�าในสิ่งที่เด็กถนัด	 ควรฝึกให้รู้จริงฝึกให้ท�าเป็น	

เช่นเดียวกับวิธีของประเทศเยอรมัน”

	 2.	 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้เตรียมคนเข้าสู ่

ตลาดแรงงาน	กฤษณพงศ์	กีรติกร(2542)	กล่าวไว้ว่า	“ใน

การวิเคราะห์พัฒนาการศึกษาก่อนที่เรามาถึงจุดนี้	จะเห็น

มรดกทางการศึกษาหลายอย่างที่ได้ใช้ประโยชน์และเห็น

สิ่งที่ต้องแก้ไข	ซึ่งเป็นผลจากระบบการศึกษาเมื่อประมาณ

หน่ึงร้อยปีที่แล้วตามสาระ	พ.ร.บ.ประถมศึกษา	2464	เรา

ออกแบบการศึกษาเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้ดังที่แสดง

ในไดอะแกรมแผนการศึกษาชาติ	2447	หรือเรียกว่า	ศึกษา

พฤกษ์	กรอบแนวคดิระบบการศึกษาด้ังเดิมนักเรยีนสามารถ

ออกไปประกอบอาชพีได้หลายระดับต้ังแต่ประถม	มธัยมต้น	

มัธยมปลาย	และอุดมศึกษาต่างจากปัจจุบันที่ต้องขึ้นบันได	

12	ปีการศึกษาขั้นพื้นฐานและขึ้นบันไดอุดมศึกษาอีก	4	ปี	

ถึงไปประกอบอาชีพได้	การศึกษาปัจจุบันไม่ได้เป็นสะพาน

ข้ามสู่อาชีพได้หลายระดับ		เช่น	ในอดีตเรียน	4,7,10,12	ปี	

ก็ไปประกอบอาชีพได้	ปัจจุบันคนคิดว่าต้องจบอุดมศึกษา	

ต้องเรียนหนังสือ16	ปี	จึงท�างานได้	การศึกษาในอดีตสร้าง

คนเข้าสู่การประกอบอาชีพได้ทุกระดับ	การศึกษาปัจจุบัน

ไม่เตรียมคนเข้าสู่อาชีพ”

	 3.	 การศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่เชื่อมโยงกับการ

พัฒนาทักษะการท�างานให้นักเรียน	 ชัยพฤกษ์	 เสรีรักษ	์

(2552)	กล่าวไว้ว่า	“เห็นด้วยในเรื่องการเชื่อมโยงกับการ

มีงานท�า	ที่จริงพอดูเนื้อแล้วทักษะการท�างานน่าจะเหมาะ

กบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมากกว่าการมงีานท�า	ประเดน็ทีเ่รา

น่าจะเพ่ิมเข้าไปได้	คือ	การเพิ่มเรื่องแนะแนว	เราพยายาม

บอกว่า	ม.ต้น	ให้ส�ารวจตัวเองว่าถนัดช่องไหน	สามัญ	หรือ

อาชพีถ้าเรามวีจิยัเพือ่หาช่องทาง	หรอื	แนะแนวช่วยครตูรง

นี้ได้ก็จะดี”

	 จากปัญหาการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้

พ้ืนฐานของไทยที่ยังไม่ให้ความส�าคัญกับการเตรียมความ

พร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 จึงจ�าเป็นที่ต้องเร่ิม

ตระหนักในการวางรากฐานความรู้และก�าหนดแนวทางที่

เหมาะสมในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเพื่อ

ให้สามารถน�าพาผู้เรียนได้รับความรู้	ทักษะความสามารถ

ที่สอดคล้องกับความต้องการก�าลังคนของภาคการผลิต

หรือผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของระบบการศึกษาขั้นพื้น

ฐานเพื่อการประกอบอาชีพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีรวดเร็วได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ

มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

	 1.	วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาข้ันพื้น

ฐานเพื่อการประกอบอาชีพของต่างประเทศกับไทย

	 2.	ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผล

ต่อความส�าเร็จของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่น่าสนใจใน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสังกัดอื่น

	 3.	 ศึกษาแนวทางของความร่วมมือขององค์กร

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

	 4.	น�าเสนอทางเลือกเก่ียวกับแนวทางการจัดการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อการตัดสินใจ

เชิงนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้น

ฐาน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 Evans,	Hoyt,	&	Mangum	(1973)	เสนอความ

คิดรวบยอดการพัฒนาเส้นทางอาชีพจ�าแนกตามล�าดับน�้า

หนักการให้ความรู้และระดับช้ัน	ดังนี้
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ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพ น�้ำหนักกำรให้ควำมรู้

แนะน�ำ พัฒนำ เน้นย�้ำ

อุปสงค์และอุปทานของงานและอาชีพมีผลต่อการวางแผนประกอบอาชีพ ป.4-6 ม.1-3

ความช�านาญเฉพาะทางในงานท�าให้เกิดพึ่งพาอาศัยกัน ป.4-6 ม.1-3

สภาพแวดล้อมและศักยภาพที่จะพัฒนาได้ส่วนบุคคลมีส่วนที่ส่งผลถึงอิทธิพลต่อการพัฒนา
เส้นทางอาชีพ

ป.4-6 ม.1-3

อาชีพและวิถีการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ป.4-6 ม.1-3

แต่ละบุคคลจากหลากหลายอาชีพสามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติและใช้ชีวิตได้อย่างพึงใจ ป.4-6 ม.1-3

การพัฒนาเส้นทางอาชีพต้องด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและหลากหลายทางเลือก ป.4-6 ม.1-3

บุคคลหลากหลายกลุ่มและสถาบันมีอิทธิพลต่อสภาพอุปนิสัยและโครงสร้างของการท�างาน ป.4-6 ม.1-3

แต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบต่อการวางแผนอนาคตการท�างานของตนเอง ม.1-3

ลักษณะของงานและบุคคลจะต้องปรับเข้ากับสังคมที่เกิดเปลี่ยนแปลงได้ ม.1-3

ความเข้าใจและการยอมรับตนเองเป็นสิ่งส�าคัญของชีวิต ป.4-6 ม.1-3

มนุษย์มีความต้องการท่ีจะได้รับการเกียรติและเห็นคุณค่า ป.4-6 ม.1-3

อาชีพต่างๆ	มีที่มาและความมุ่งหมายของอาชีพ ป.4-6 ม.1-3

อาชีพมีความหลากหลายและอาจจะจัดเป็นกลุ่มอาชีพได้แตกต่างกันไปได้หลายแบบ ป.4-6 ม.1-3

การท�างานมีความหมายท่ีแตกต่างกันไปตามแต่บุคคลที่ต่างกัน ป.4-6 ม.1-3

การศึกษากับการท�างานมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ป.4-6 ม.1-3

แต่ละบุคคลมีความสนใจ	ความสามารถ	ทัศนคติ	และการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน ป.4-6 ม.1-3

ที่มำ:	 Dykeman	 et.	 al.	 (2001)	 ได้แสดงรูปแบบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพระดับก่อนอุดมศึกษาของรัฐโอไฮโอ	

ประเทศสหรัฐอเมริกาตามแนวทางดังนี้

	 1.	 การสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ	 เป็นการสร้าง

ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีเป้า

หมายเพื่อพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการท�างานและสร้าง

แรงจูงใจในการเป็นส่วนหนึ่งของงาน	กิจกรรมจึงประกอบ

ด้วยการทัศนศึกษา	(Field	trips)	การจัดนิทรรศการอาชีพ	

(Career	fairs)	การพัฒนาด้านบุคลากร/สังคม	(Personal/

Social	development)	และการให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพ	

(Career	counseling)

	 2.	การสร้างความเข้าใจในอาชีพ	ส�าหรับผู้เรียน

ระดบัมธัยมศกึษาปีที	่1-2	ซึง่ให้โอกาสผูเ้รยีนรบัทราบอาชพี

ในอนาคตที่ต้องเตรียมตัว	 โดยโปรแกรมการสร้างความ

เข้าใจในอาชีพประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมผู้เรียน/

ผู้ปกครองโดยเน้นเรื่องอาชีพ	 แผนท่ีการประกอบอาชีพ	

เวลาท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพและการประเมิน

ความสนใจ	และการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ

	 3.	 การส�ารวจอาชีพ	 เน ้นผู ้ เรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี	 3-4	 และให้โอกาสเยาวชนพิจารณา

ประสบการณ์ที่ได้รับมาครั้งแรก	 จากโอกาสการท�างานที่
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หลากหลาย	ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถ

ของแต่ละบุคคล/แนวทาง/แก่นของอาชีพ	 (ข้อมูลบาง

ลักษณะสามารถด�าเนินการได้ด้วยการให้ค�าแนะน�าผ่าน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)

	 4.	การเตรยีมการสูอ่าชพี	ส�าหรบัผูเ้รยีนอายตุัง้แต่	

16	ปีขึ้นไป	ประกอบด้วย	1)	การศึกษาที่ครอบคลุมอาชีพ

และเทคนิคเป็นการเน้นการเตรียมการด้านทักษะในการ

ท�างานและความรูด้้านเทคนคิ	ด้านพฤตกิรรมในการท�างาน

และทัศนคติในการท�างาน	 2)	 โปรแกรมการศึกษาก่อน

ระดับวิชาชีพเป็นการเน้นที่การให้เตรียมการด้านทฤษฎี

และทักษะเพื่อด�าเนินการในแนวทางวิชาชีพหลังการเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

                           ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตำม

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ 
ประกอบอาชีพของต่างประเทศ

สภาพและปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความ
ส�าเร็จของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
การประกอบอาชีพของโรงเรียนกรณีศึกษา

การมีส่วนร่วมของบุคคลและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	และ

สถานประกอบการ

แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกอบอาชีพของไทย	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	 4	 ระยะ	 และ

น�าผลการด�าเนินการทั้ง	4	ระยะมาวิเคราะห์	สังเคราะห์

เป็นข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพ	ตามรายละเอียดดังนี้

	 ระยะที่	1	ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของไทยเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศ	ได้แก่	เยอรมนั	องักฤษ	ฟินแลนด์	สหรฐัอเมรกิา	

ออสเตรเลีย	ไต้หวัน	และสิงคโปร์	 ใน	3	ประเด็น	คือ	1)	

ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา	 2)	 หลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน	3)	การสนับสนุนและความร่วม

มือในการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ

	 ระยะที่	 2	 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัย

เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของโรงเรียนกรณีศึกษาที่

มีการปฏิบัติที่น่าสนใจและมีการปฏิบัติที่ดีโดยมีทีมนักวิจัย

หลักและนักวิจัยพื้นที่ร่วมกันวางแผนและการลงพื้นท่ีเก็บ

รวบรวมข้อมูลผ่านการด�าเนินงาน	9	ภารกิจ	คือ	1)	การ

สังเกตบริบทของชุมชน	2)	การสังเกตบริบทของโรงเรียน	

3)	การเข้าพบผู้บริหารโรงเรียน	4)	การสังเกตกิจกรรมการ

ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ	 5)	 การสังเกตพื้นที่ในการ

ท�างานและแหล่งเรียนรู้	6)	สังเกตการจัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียน	7)	การสัมภาษณ์นักเรียน	ครู	ผู้บริหารและ

บคุคล	ในชมุชน	8)	การวดัทกัษะการคดิ	และทกัษะชวีติเพือ่

อาชีพของนักเรียน	9)	การศึกษาเอกสาร	ได้แก่	หลักสูตร

ของโรงเรียน	แผนงานของโรงเรียน	รายงานประจ�าปี

	 ระยะที	่3	การสนทนากลุม่ระดบัภมูภิาคเพือ่ระดม

ความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกอบอาชีพเกี่ยวกับแนวทางของความร่วมมือ

ขององค์กรต่างๆ	ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ	 ในพื้นที่

ภาคเหนือ	ภาคตะวันเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	และภาคใต	้

	 ระยะท่ี	4	การสนทนากลุ่มระดับประเทศผ่านการ

ประชมุระดมความคดิบคุลากรจากองค์กรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
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ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

จ�านวน	 18	 คน	 เพื่อเสนอทางเลือกเกี่ยวกับแนวทางการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกอบอาชพีทีส่อดคล้อง

กับช่วงวัย	/	ช่วงชั้นของผู้เรียน	บริบท	ลักษณะของโรงเรียน	

และแนวโน้มเศรษฐกิจสังคมอนาคต	 และวิเคราะห์ความ

เหมาะสมและจัดล�าดับความส�าคัญของแต่ละทางเลือกเพื่อ

การตัดสินใจเชิงนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	3	กลุ่ม

หลัก	คอื	1)	โรงเรยีนกรณศีกึษาทีม่กีารปฏบิติัทีน่่าสนใจและ

มีการปฏิบัติที่ดี	 (interesting	 cases/	 good	practices	

cases)	จ�านวน	24	แห่งพร้อมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ส�านักการ

ศึกษากรุงเทพมหานคร	 และสังกัดมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐ	ในพื้นที่ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาค

กลาง	และภาคใต้	โดยโรงเรียนคัดเลือกจาก1)	เป็นโรงเรียน

ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้งานอาชีพพื้นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพ	 2)	 เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ

สอนโดยบูรณาการอาชีพกับกลุ่มสาระวิชาต่างๆ	 3)	 เป็น

โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ	 ในเรื่อง

การส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อการประกอบ

อาชีพ	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมาจากการสุ่มเพื่อท�า

แบบวัดทักษะการคิด	 ทั้งสิ้น	 567	 คน	 แบ่งเป็นนักเรียน

ช่วงชั้นที่	2	(ป.4-6)	90	คน	นักเรียนช่วงชั้นที่	3	(ม.1-3)	

236	คน	และนักเรียนช่วงชั้นที่	4	(ม.4-6)	241	คน	และ

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ท�าแบบวัดทักษะอาชีพ	ท้ังสิ้น	630	

คน	แบ่งเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่	2	(ป.4-6)	111	คน	นักเรียน

ช่วงชั้นที่	 3	 (ม.1-3)	 215	 คน	 และนักเรียนช่วงชั้นที่	 4	 

(ม.4-6)	304	คน	2)	ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูและ

ศึกษานิเทศน์จากโรงเรียนในสังกัด	สพป.และ	สพม.	และผู้

เชีย่วชาญจากหน่วยงานวชิาการด้านอาชวีศกึษาและพฒันา

ทักษะวิชาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา	 องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	ในภาคเหนือ	

ภาคกลาง	ภาคตะวันเฉียงเหนือ	ภาคใต้	 จ�านวน	51	คน		

โดยมีการออกหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับการพิจารณาในแต่ละ

กลุ่มภูมิภาค	 และ	 3)	 บุคลากรจากองค์กรระดับประเทศ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพจ�านวน	18	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้	 ประกอบด้วย	 1)	 แบบ

เก็บข้อมูลภาคสนาม	9	 ชุด	 ได้แก่	 แบบการสังเกตบริบท

ของโรงเรียน	แบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน	แบบการ

สัมภาษณ์	แบบการสัมภาษณ์นักเรียน		แบบการสัมภาษณ์

คนในชุมชน	แบบการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน	 แบบวิเคราะห์เอกสารของโรงเรียนและเอกสารการ

สอนของครู	 แบบวัดทักษะการคิดของนักเรียน	 และแบบ

วัดทักษะชีวิตเพื่ออาชีพของนักเรียน	 2)	 แบบบันทึกการ

สนทนากลุ่มระดับภูมิภาค	3)	แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

ระดับประเทศ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของไทยและต่าง

ประเทศ	 7	 ประเทศ	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์

เสนอแนวทางส�าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพ

	 2.	การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

โดยทีมนักวิจัย	4	ทีม	(4	ภูมิภาค)	ด�าเนินการดังนี้	1)	สังเกต

บริบทของชุมชน	2)	สังเกตบริบทของโรงเรียน	3)	เข้าพบ

และสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน	 4)	 สังเกตกิจกรรมการ

ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ	5)	สังเกตพื้นที่ในการท�างาน

และแหล่งเรียนรู้	 6)	 สังเกตการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน	7)	สัมภาษณ์นักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	และบุคคลใน

ชมุชน	8)	การวดัทกัษะการคดิและทกัษะชวีติเพือ่อาชพีของ

นักเรียน	9)	การศึกษาเอกสาร	เช่น	หลักสูตรของโรงเรียน	

แผนงานของโรงเรียน	 รายงานประจ�าปี	 จากนั้นนักวิจัย

พื้นท่ีจัดท�ารายงานกรณีศึกษาน�าเสนอประเด็น	1)	สภาพ

ปัจจุบันของความส�าเร็จในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือ

การประกอบอาชีพ	2)	ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเร็จการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ	

3)	ลักษณะความร่วมมือขององค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาเพื่อการ

ประกอบอาชีพ	 4)	 แนวทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เพื่อการประกอบอาชีพของแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับ
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แนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

	 3.	การจัดประชุมระดมความคิดในระดับภูมิภาค	

โดยออกจดหมายเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพื่อการประกอบอาชีพร่วมสนทนากลุ่มเพื่อระดม

ความคิดเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือขององค์กรต่างๆ	ใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

	 4.	การจัดประชุมระดมความคิดในระดับประเทศ

เพือ่ร่วมน�าเสนอทางเลอืกเกีย่วกบัแนวทางการจัดการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับช่วงวัย	/	

ช่วงชั้นของผู้เรียน	บริบท	ลักษณะของโรงเรียน	และแนว

โน้มเศรษฐกิจสังคมอนาคต	และวิเคราะห์ความเหมาะสม

และจัดล�าดับความส�าคัญของแต่ละทางเลือก

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	มกีารวเิคราะห์

ข้อมูลเป็นแบบผสมผสาน	ประกอบด้วย	1)	การวิเคราะห์

เน้ือหา	 (Content	 Analysis)โดยเน้นเนื้อหาที่อิงกรอบ

แนวคิดการวิจัยและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ได้	 2)	 การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป	 คือ	 การวิเคราะห์

แบบอุปนัย	 (Analytic	 Analysis)	 3)	 การวิเคราะห์โดย

การจ�าแนกชนิดของข้อมูล	 (Typological	 Analysis)	 4)	

การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล	 คือ	 การท่ีผู้วิจัย

น�าเหตุการณ์หลาย	ๆเหตุการณ์ที่ได้จ�าแนกข้อมูลแล้วนั้น

มาเปรียบเทียบกัน

ผลกำรวิจัย
	 การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกอบอาชีพสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์

หลักและวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของต่างประเทศกับไทย

	 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของต่างประเทศ

สรุปประเด็นส�าคัญดังนี้

	 เยอรมนี	เมือ่จบการศึกษาภาคบงัคับ(อาย	ุ6-18	ปี)

ไม่จ�าเป็นต้องเรียนแบบเต็มเวลาแต่ต้องเรียนแบบคร่ึงเวลา

ต่ออีก	 3	 ปีในสาขาวิชาชีพ	 ส�าหรับผู้ที่เรียนสาขาวิชาชีพ

ระบบคู่อาจเรียนถึงอายุมากกว่า	 18	 ปี	 โดยจะเริ่มเข้า

เรียนในระดับการศึกษาต่างๆตามระบบ	ซึ่งระบบโรงเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาแบ่งออกเป็นดงันี	้1)	ระบบการแบ่งระดบั

โรงเรียน	หรือ	Subdivided	school	system		ประกอบ

ด้วยการศกึษา	4	แบบ	คอื	ระดบัมธัยมศกึษาแบบทัว่ไป	การ

ศึกษาแบบเร่งรัด	(Intermediate	schools)	โรงเรียนแบบ	

Grammar	schools	และ	Comprehensive	schools	2)	

ระบบคู่	หรือ	Dual	system	ซึ่งมีเส้นทางการเรียนให้เลือก

หลากหลาย	 ส�าหรับผู้ท่ีจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาท้ัง	 4	

แบบ	 และโรงเรียนอาชีวศึกษา	 มีสาขาวิชาให้เลือกเรียน

หลากหลายกว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 อังกฤษ	หลังจบการศึกษาภาคบังคับ	(อายุ	5-16	

ปี)	นักเรียนสามารถเลือกได้	3	 เส้นทางหลัก	คือ	1)	การ

เรียนต่อแบบเต็มเวลาในโรงเรียนหรือวิทยาลัย	2)	การย้าย

สู่การเรียนในหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเน้นการท�างานเป็นฐาน	

work-based	 training	 programmer	 หรือการฝึกหัด

แบบapprenticeship	 3)	 เริ่มท�างานแบบเต็มเวลาหรือ

ครึ่งเวลาหรือท�างานแบบอาสาสมัคร

	 ฟินแลนด์	มีระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ที่มีมาตรฐานโดยจัดตั้งหลักสูตรแกนกลางส�าหรับโรงเรียน

ทุกโรงเรียนและทุกหลักสูตรเพื่อให้สามารถใช้ร่วมกันได้

และสอดคล้องกับองค์การการจ้างงาน	 และมีการศึกษา

วิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ		

สหรัฐอเมริกา	 รัฐจะให้การสนับสนุนโรงเรียนในรัฐของ

ตนเองให้สามารถจัดการเรียนท่ีมุ่งเน้นไปสู่การประกอบ

อาชีพได้	 มีการสร้างฐานข้อมูลในการเรียนสาขาต่างๆจัด

เกบ็เป็นแฟ้มสะสมงานของผูเ้รยีนเพือ่ให้สถานประกอบการ

ใช้เป็นข้อมูลในการจ้างงาน	นอกจากนี้สถานประกอบการ

ยังให้ความร่วมมือในการให้ทัศนศึกษาและรับเข้าท�างาน

แบบไม่เต็มรูปแบบ	 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์และ

เข้าใจในอาชีพนั้นๆ

	 ออสเตรเลีย	 จัดท�ากรอบคุณภาพการศึกษาเพื่อ

การประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

พฒันาการเรยีนการสอนส�าหรบัครแูละผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละ

สาขาวิชาชีพ	 อีกท้ังยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ

ศึกษาในสถานศึกษาต่างๆที่ได้มีหลักสูตร/โปรแกรมการ

แนะแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยน�าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมก�าหนดแผนการด�าเนิน

งาน

	 ไต้หวัน	 เริ่มมีการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบ
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อาชีพในโรงเรียนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งจะ

แยกออกเป็น	2	ประเภทคือการศึกษาสายสามัญ	และการ

ศึกษาสายอาชีพโดยโรงเรียนสามารถให้ใบประกาศนียบัตร

เพื่อรับรองคุณวุฒิเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนได้

	 สิงคโปร์	 จัดการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับภาค

เศรษฐกิจโดยน�าแนวคิดทางด้านเทคนิควิชาชีพมาเป็น

ฐานในการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความ

สามารถและทัศนคติที่กว้างไกลและเข้าใจในวิชาชีพมาก

ขึ้น

	 จากการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ

ต่างประเทศน�ามาสังเคราะห์และสรุปเป็นข้อเสนอแนวทาง

ในการวางนโยบายและการด�าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐานเพื่อการประกอบอาชีพของไทยได้ดังนี้

	 1.	แนวทางเชิงนโยบายส�าหรับรัฐบาล

	 	 1.1	จัดท�านโยบายการพัฒนาการศึกษา

เพื่อการประกอบอาชีพของประเทศให้ชัดเจน	โดยระบุใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 แผนพัฒนาการ

ศกึษาแห่งชาต	ิและเอกสารส�าคญัเกีย่วกบัการจดัการศกึษา	

ระบุทั้งเป้าหมายและ	กลยุทธ์การด�าเนินการในแต่ละระดับ

การศึกษาที่ชัดเจน

	 	 1.2	พัฒนาหลักสูตรแบบเน้นการฝึกหัด

หรือแบบคู่ขนาน	 โดยออกแบบหลักสูตรรายวิชา	 การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับตลาดแรงงานและให้สถานประกอบการได้

ฝึกหัดและคัดเลือกบุคคลากรที่ตรงกับความต้องการ

	 	 1.3	 ระดมความร่วมมือระหว่างสถาน

ศึกษาและสถานประกอบการขนาดใหญ่ในแต่ละภูมิภาค

อย่างจริงจังโดยเน้นสร้างการตระหนักความส�าคัญและ

ประโยชน์การร่วมมือเพื่อแรงจูงใจให้สถานประกอบการ

ร่วมมือ

	 	 1.4	 ส�ารวจความต้องการของตลาด

แรงงานในแต่ละภูมิภาคและส่งเสริมการพัฒนาความร่วม

มอืระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการในการจดัการ

เรียนการสอนอาชีพที่ชุมชนต้องการต้ังแต่เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	เพื่อให้ผู้ที่ต้องออกจากการศึกษาเมื่อ

จบมัธยมศึกษาปีที่	3	มีสมรรถนะทางวิชาชีพ	พร้อมทั้งเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนต่อทางอาชีวศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม

	 	 1.5	ระบสุมรรถนะทางวชิาชพีของแต่ละ

วชิาชพีทีเ่ปิดหลกัสตูรในสถานศกึษาอย่างชดัเจนและมกีาร

พัฒนาการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ	 เพื่อรับคุณวุฒิ

ทางการศึกษาส�าหรับใช้สมัครเข้าท�างาน	หรือเรียนต่อใน

ระดับอุดมศึกษา

	 	 1.6	พัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาย

การศึกษาทางวิชาชีพ	 และบุคลากรสถานประกอบการ	

เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนแบบการฝึกหัดและแบบคู่ขนานเพื่อให้นักเรียน

ได้เรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและได้ฝึกวิชาชีพภายใต้

ความดูแลของผู้ฝึกท่ีเป็นบุคลากรในสถานประกอบการ	

	 2.	แนวทางเชิงปฏิบัติส�าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษา

	 	 2.1	ส�ารวจวิชาชพีของทอ้งถิน่และความ

ต้องการของตลาดแรงงานในท้องถ่ินเพือ่การพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาที่เน้นการพัฒนาวิชาชีพ

ในท้องถ่ิน

	 	 2.2	 ประสานงานกับสถานศึกษาและ

สถานประกอบการท่ีมีสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร

ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพเสนอต่อกระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อผ่านการพิจารณาเป็นเกณฑ์มาตรฐานทาง

วิชาชีพเฉพาะทางของท้องถ่ินตน	และสามารถใช้เป็นเป้า

หมายในการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ

	 	 2.3	 สร้างความร่วมมือระหว่างสถาน

ศึกษากับสถานประกอบการเพื่อ	1)	พัฒนาโปรแกรมการ

พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและวิชาชีพของท้องถิ่นให้

เป็นครูที่สอนภาคทฤษฎีที่สอดคล้องกับการฝึกวิชาชีพใน

สถานประกอบการ	 2)สนับสนุนให้สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน	 หรือพัฒนา

โปรแกรมการฝึกหัดทางวิชาชีพ	 โดยเน้นเรียนรู้จากการ

ท�างานในสถานประกอบการพร้อมกับเรียนในสถานศึกษา

	 3.	แนวทางเชิงปฏิบัติส�าหรับสถานศึกษา

	 	 3.1	พฒันาหลกัสตูรรายวชิาในกลุม่สาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงานท้องถิ่น	และเชิญบุคลากรท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญ

เป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

	 	 3.2	ร่วมมอืกบัสถานประกอบการ	พฒันา

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

	 	 3.3	 สนับสนุนการพัฒนาครูให้ได้เรียน

ต่อสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพหรือฝึกอบรมวิชาชีพ	
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	 4.	แนวทางส�าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 	 4.1	 พัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนและสถานประกอบการเพื่อ

ให้เป็นครูและเป็นผู้ฝึกวิชาชีพ	 ประสานงานกับเขตพื้นท่ี

การศึกษาโรงเรียน	 และสถานประกอบการในการพัฒนา

หลกัสูตรสถานศกึษา	หรอืหลกัสตูรรายวชิาทีเ่น้นการศกึษา

เพื่อการประกอบอาชีพ	 หรือการอาชีวศึกษาและการฝึก

วิชาชีพ

	 	 4.2	 สภาพปัจจุบันและปัจจัยเงื่อนไขที่

ส่งผลต่อความส�าเร็จของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ

การประกอบอาชีพของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่น่าสนใจ	

(Interesting	practice	cases/	good	practice	cases)

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบ

อาชีพของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีภาพความส�าเร็จเฉพาะ

ประกอบด้วย	6	ด้าน	1)	ด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน	ได้แก่	

มีจิตอาสา	มีอาหารกลางวันรับประทาน	2)	ด้านคหกรรม	

ได้แก่	การทอเส่ือ	การจักสานไม้ไผ่	การร้องประสานเสียง	

การส�ารวจเรียนรู้ลวดลายผ้าทอท้องถิ่นและนาฏศิลป์ท้อง

ถิ่น	3)	ด้านการเกษตร	ได้แก่	การท�าไร่นาสวนผสม	การ

ปลูกไม้ยืนต้น	และการท�าข้าวกล้อง	4)	ด้านการท�าธุรกิจ	

ได้แก่	โครงการออมทรัพย์เพื่อพ่อ	5)	ด้านวิชาการและการ

บริการชุมชน	ได้แก่	โครงการสัมพันธ์ชุมชน	6)	ด้านผลท่ี

เกิดกับโรงเรียนและชุมชน	ได้แก่	ชุมชนกับโรงเรียนมีความ

สัมพันธ์ที่ดี	ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมความสามารถของ

นกัเรยีน		ทัง้น้ีปัจจยัเฉพาะทีส่่งเสรมิให้เกดิภาพความส�าเรจ็

ของการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกอบอาชพี	คอื	

ด้านปรัชญาและแนวคิด	ได้แก่	การท�าหลักสูตรท้องถ่ิน

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบ

อาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสที่มีภาพความส�าเร็จเฉพาะ

ประกอบด้วย	2	ด้าน	คือ	1)	ด้านการเกษตร	ได้แก่	การ

ปลูกพืช	เช่น	ไผ่หวาน	สมุนไพร	พืชไร้ดิน	และการแปรรูป

สินค้า	 เช่น	การแปรรูปสมุนไพร	การแปรรูปเห็ด	 (แหนม

เห็ด	 เห็ดสามรส)	การท�าน�้าส้มควันไม้	และผลไม้ดูดกลิ่น	

2)	 ด้านแหล่งการเรียนรู ้	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้มุ่งสู่การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ส�าหรับปัจจัยเฉพาะที่ส่งเสริมให้เกิดภาพความส�าเร็จของ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ	 คือ	

โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอ	และเงื่อนไขเฉพาะ	คือ	หลักสูตร

เน้นการประกอบอาชีพและน�าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้

	 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบ

อาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีภาพความส�าเร็จเฉพาะ

ประกอบด้วย	7	ด้าน	คือ	1)	ด้านผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน	

ได้แก่	คะแนน	NT	สงู	และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการท�างาน	2)	ด้าน

คหกรรม	ได้แก่	การฝึกทักษะการจัดดอกไม้	กระทงใบตอง

และบายศรี	แกะสลกัผักและผลไม้	3)	ด้านการเกษตร	ไดแ้ก่	

การจัดสวน		4)	ด้านการธุรกิจ	ได้แก่	การท�าร้านกาแฟสด		

5)	ด้านวชิาการและการบรกิารชุมชน	ได้แก่	โครงการส่งเสรมิ

ความสามารถทางวิชาการให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้

ชุมชน	ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมศักยภาพในการเรียน

รูใ้นทกัษะวชิาชพีข้ันสงู	การจดันทิรรศการแนะแนวทางการ

ศึกษาต่อและอาชีพ	และจัดให้มีการพบปะผู้ส�าเร็จในอาชีพ	

6)	ด้านศิลปวัฒนธรรม	ได้แก่	วงดนตรีไทย/ลูกทุ่งย้อนยุค	

และนาฏศิลป์ไทย	7)	ด้านผลท่ีเกิดข้ึนหลังส�าเร็จการศึกษา	

ได้แก่	ศิษย์เก่าประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะขั้น

สูง	การดูแลช่วยเหลือระหว่างพี่และน้อง	นักเรียน	มีทักษะ

สูก่ารปฏบิตังิานจรงิและมรีายได้เสรมิระหว่างเรยีน	ส�าหรบั

ปัจจัยเฉพาะที่ส่งเสริมให้เกิดภาพความส�าเร็จประกอบด้วย		

1)	ด้านปรัชญาและแนวคิด	ได้แก่	นโยบายและวิสัยทัศน์

ของโรงเรยีน	และการขับเคลือ่นโรงเรยีนตามมาตรฐานสากล	

2)	 ด้านนักเรียน	 ได้แก่	 มีความพร้อมทุกด้านเป็นทุนเดิม	

3)	ด้านปัจจัยอุปถัมภ์	ได้แก่	การเสด็จพระราชด�าเนินของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีี	และเงื่อนไขเฉพาะท่ีประกอบ

ด้วย	2	ด้าน	คือ	1)	ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน	ได้แก่	โรงเรียนเป็น	Lab	School	ของคณะครุศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		2)	ด้านการพัฒนา	ได้แก่	มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครู	ผู้บริหาร	และชุมชน	และมี

การติดตาม	ประเมินผล	เพื่อปรับปรุง

	 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบ

อาชพีของโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่หีลกัสตูรประกาศนยีบัตร

วชิาชพีในโรงเรยีนทีม่ภีาพความส�าเรจ็เฉพาะ	ประกอบด้วย	

7	ด้าน	คือ	1)	ด้านผลท่ีเกิดกับนักเรียน	ได้แก่	มีมารยาทใน

การเข้าสังคม		รักการท�างาน	กตัญญู	มีระเบียบวินัย	มีนิสัย

การออมเงิน	และประสบความส�าเร็จในสถานประกอบการ

ท่ีไปเรียนรู้	2)	ด้านคหกรรม	ได้แก่	ดอกไม้ประดิษฐ์	และ

การร้อยมาลัย	3)	ด้านการเกษตร	ได้แก่	การจัดท�าแปลง

เกษตร	การจัดสวนพฤกษศาสตร์	การปลูกผักลอยฟ้า	โรง

สีข้าว	โรงครัว	เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	4)	ด้านการธุรกิจ	ได้แก	่
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สหกรณ์โรงเรียนครบวงจร	 ธนาคารขยะ	 การท�าบัญชี	 

โครงงาน	การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	5)	ด้านวิชาการ

และการบริการชุมชน	ได้แก่	กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	การ

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	 6)	 ด้านเทคโนโลยี	 ได้แก่	 งาน

คอมพิวเตอร์ด้านเอกสาร	 7)	 ด้านผลที่เกิดขึ้นหลังส�าเร็จ

การศึกษา	ได้แก่	การน�าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ปรับปรุงหลักสตูรการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกบัสภาพ

ท้องถิ่น	มีหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ	

มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการท�างานอย่างต่อเนื่องสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้	การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่ี

เหมาะสมกับท้องถิ่น	ส�าหรับปัจจัยเฉพาะประกอบด้วย	1)	

ด้านปรัชญาและแนวคิด	ได้แก่	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มี

พระราชประสงค์ในการส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษา	2)	ด้าน

บริบทและสภาพแวดล้อม	 ได้แก่	 อุปกรณ์การเรียนและผู้

สอนมีความพร้อมและครบครัน	3)	ด้านความร่วมมือ	ได้แก	่

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนให้การสนบัสนนุในการฝึกงาน/

การท�างานของนักเรียน	ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากร	เช่น	มูล

นิธิสยามกัมมาจล	 ให้การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอ

เพียง	และเงื่อนไขเฉพาะประกอบด้วย	1)	ด้านการบริหาร	

นโยบาย	และวิสัยทัศน์	ได้แก่	ความพร้อมของโรงเรียนจาก

นโยบายโรงเรียนในฝัน	สถานศึกษาเน้นการจัดการศึกษา

เพื่อการประกอบอาชีพ	 และนโยบายการฝึกอาชีพระดับ	

ปวช.	2)	ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	ได้แก	่

จัดหลักสูตรแบบ	Dual-System	สายอาชีพคู่สายสามัญ	3)	

ด้านการสนับสนุนและเครือข่าย	ได้แก่	องค์การบริหารส่วน

ท้องถ่ินสนับสนุนในการเรียนรู้ของนักเรียน	และการน�าส่ิง

แวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงเรียนมาบูรณาการในการ

เรียนการสอนและการท�ากิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียนด้าน

การบริหารนโยบาย

	 3.	 แนวทางความร่วมมือขององค์กรต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

	 ภาพแนวทางความร่วมมอืเพือ่พฒันาคณุภาพและ

มาตรฐานของการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกอบ

อาชีพ

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบ

อาชีพมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษา	 สร้างโอกาสการได้รับบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน	 ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนจึงมีความส�าคัญที่จะท�าให้ผู ้เรียนได้รับบริการการ 

ศกึษาทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน	หน่วยงานสนับสนนุท่ีส�าคญั

ประกอบด้วย	กลุ่มสนับสนุนวิชาการ	เช่น	ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น	สถาบันอุดมศึกษา	อาชีวศึกษา	สถาบันวิชาชีพ	สถาน

ประกอบการ	 ฯลฯ	 และกลุ่มสนับสนุนงบประมาณ	 เช่น	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ชมุชน	สถานประกอบการ	ฯลฯ	

ซ่ึงหากได้รับการสนับสนุนเป็นนโยบายจากหน่วยเหนือจะ

ส่งเสรมิให้เกดิการสนบัสนนุท้ังด้านวชิาการและงบประมาณ	

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

สามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศ

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	ดังแผนภาพ
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	 4.	 แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกอบอาชีพเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 	 	 4.1	 ความคิดรวบยอด	 “การศึกษาเพื่อการ

ประกอบอาชีพ”	 จ�าเป็นอยู่ในทุกระดับชั้น	 เป็นส่วนหนึ่ง

ของหลกัสตูรแกนกลางทกุกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้านที่แตกต่างกันตามระดับช้ันของ

ผู้เรียนดังน้ี

	 กลุ่มผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-3	 เป็นวัยที่

จ�าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเขียนได้	 (LITERACY)	

การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการประกอบ

อาชีพจึงเป็นส่วนที่มีสัดส่วนน้อยในหลักสูตรและการเรียน

การสอน	แต่ผู้เรียนระดับชั้นนี้ให้ความสนใจในเรื่องใกล้ตัว

ของตนเอง	ครอบครัว	จึงสามารถใช้เรื่องรอบตัวของเช่ือม

โยงไปสู่การให้ผูเ้รยีนได้ท�าความรูจ้กัและเหน็ความแตกต่าง

ของหน้าที่และอาชีพต่างๆ	ได้

	 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 เป็นวัยท่ี

สามารถเข้าใจเร่ืองราวที่เป็นนามธรรมมากขึ้นและเรียน

รู้จากเรื่องใกล้ตัว	 จากสื่อต่างๆได้มาก	 สามารถเชื่อมโยง

อาชีพต่างๆให้เห็นถึงความส�าคัญของระบบสังคมได้	 จึง

เป็นช่วงเวลาของการแนะน�า	และสร้างความรู้ความเข้าใจ

ต่อการศึกษากับการประกอบอาชีพได้ทั้ง	4	ขั้นของแนวคิด	

	 กลุ ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 1-3	 มีความ

ส�าคัญมากเน่ืองจากเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น	เริ่ม

สนใจเรื่องของตนเอง	เพื่อนใกล้ชิด	มีการสร้างสังคมและ

พัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองมากขึ้น	การท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษากับการประกอบอาชีพจึงเป็นช่วง

เวลาของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	 การยอมรับความ

แตกต่างของบุคคลทั้งในด้านความสนใจ	 ความสามารถ	

ทัศนคติ	และการให้คุณค่าให้เพิ่มมากขึ้นโดยเชื่อมกับการ						

ประกอบอาชีพของคนในสังคม	 และเปิดโอกาสให้ได้รู้จัก

ตนเองมากยิ่งขึ้นโดยการเรียนการสอนจ�าเป็นต้องเอื้อให้

ได้รับประสบการณ์จริงร่วมกับการประเมินตามสภาพจริง		

เช่น	กิจกรรมการส�ารวจอาชีพ	ทัศนศึกษา	การสังเกตงาน

อาชีพต่างๆ	และงานอาชีพในท้องถิ่น		การฝึกปฏิบัติ	การ

เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	และการฝึกงาน	เป็นต้น

	 ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นหนัก

ที่การเตรียมการสู่อาชีพของระดับซึ่งโปรแกรมการศึกษา

ก่อนระดับวิชาชีพเป็นการเน้นที่การให้เตรียมการด้าน

ทฤษฎีและทักษะเพื่อด�าเนินการในแนวทางวิชาชีพหลัง

การเรียนระดับมัธยมศึกษา	 ซึ่งมีความแตกต่างจากการ 

เตรียมการสู่อาชีพของสถาบันอาชีวศึกษาที่เน้นการเตรียม

การด้านทักษะในการท�างานและความรู้ด้านเทคนิค	ด้าน

พฤติกรรมในการท�างานและทัศนคติในการท�างาน

	 						4.2	ยุทธศาสตร์รวมพลังสานฝัน	ขยายโอกาส

การศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าสู่อาชีพได้ตลอดแนว

	 							จากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูวจิยัพบ

แนวทางการจดัการศกึษาเพือ่การประกอบอาชพีให้ประสบ

ความส�าเร็จเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	คือ		ยุทธศาสตร์	“รวม

พลังสานฝัน	ขยายโอกาสการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าสู่อาชีพ

ได้ตลอดแนว”	(สิริพันธุ์	สุวรรณมรรคา,	ชญาพิมพ์	อุสาโห	

และปราวีณยา	สุวรรณณัฐโชติ,2554)	โดยมีแนวทางการ

ขับเคลื่อนส�าคัญใน	4	ระดับดังนี้

	 	 1.	 ระดับกระทรวงศึกษาธิการควร	

“ก�าหนดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ	 การประกอบ

อาชีพ”	 เป็นวาระแห่งชาติจัดท�า	 SCHOOL	MAPPING	

ทุกระดับ	 ทุกประเภท	 และทุกสังกัด	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้น

ฐานในการพิจารณาการจัดตั้งสถานศึกษาใหม่หรือ	 ปรับ

เปลีย่นสถานศกึษาเก่าอย่างมเีหตุผลตรงตามความต้องการ

จ�าเป็นของชุมชน	 และ	 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับ

สถานศึกษาเดิมและชุมชนขยายกรอบมาตรฐานคุณภาพผู้

เรียน	หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมคุณภาพ

มาตรฐานทางวิชาชีพหรือ	 มาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย	

เช่น	การวัดนักเรียนระดับชาตินอกจากจะวัดความรู้ความ

สามารถของนักเรียนควรประเมินทักษะพื้นฐานด้านการ

ประกอบอาชีพหรือสมรรถนะด้านวิชาชีพ	 ของนักเรียน

ด้วย	 โดยอาจใช้การประเมินโดยแบบวัดมาตรฐาน	 แบบ

เทียบประสบการณ์	หรือแบบบันทึกประสบการณ์กิจกรรม	

(ACTIVITIES	 TRANSCRIPT)ขยายกรอบคุณภาพและ	

มาตรฐานวิชาชีพของครู	และผู้บริหารให้ครอบคลุมความ

รู้และทักษะอาชีพท่ีจ�าเป็นต้อง	ใช้ในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต

ให้แก่	 นักเรียน	 รวมท้ังส่งเสริมให้สถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาครูจัดระบบการพัฒนาครู	 ประจ�าการ	 และครู

วิทยากร/ครูภูมิปัญญา

	 	 2.	 ระดับส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ควรส่งเสริมให้	 เกิดความร่วม
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มือ	ระหว่าง	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

กับ	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 กรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน	 และสถาบันอุดมศึกษา	 และหน่วยงานอื่นๆ	

ทั้งของรัฐและเอกชน	 ในการสร้างประสบการณ์จริงของ

การปฏิบัติ	งานในอาชีพให้กับครู	และนักเรียนเพื่อพัฒนา

ทกัษะอาชพี	โดย	สอศ.กรมพฒันาฝีมอื	แรงงานและสถาบนั

ต่างๆ	ควรให้ความส�าคัญในการก�าหนดเป็นพันธกิจบริการ

วิชาการ	และการร่วมพัฒนาเยาวชน	(ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)	เป็นพันธกิจที่ส�าคัญ	ของหน่วยงานส่ง

เสริมคุณภาพมาตรฐานของการพัฒนาทักษะวิชาชีพ	และ

การสร้าง	ประสบการณ์ในการสร้างรายได้และการใช้จ่าย

อย่างมีเหตุผลให้แก่นักเรียนเช่น	 โครงการ	 นิทรรศการ

แสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนควรได้รับการส่ง

เสริมสนับสนุนให้	ด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

	 	 3.	 ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

สพป.	และ	สพม.	ควรเป็นองค์กรกลาง	ในการแสวงหาและ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ	 องค์กร

ต่างๆ	และNGO	กับโรงเรียนในการสร้างโอกาสและแหล่ง

เรียนรู้เพื่อฝึกประสบการณ์	 และการปฏิบัติการประกอบ

อาชีพจริงและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ

ในและนอกพื้นที่ในการพัฒนาครูให้มีความรู ้ทักษะและ

ประสบการณ์จริงในการสอนการประกอบอาชีพท่ีตอบ

สนองตลาดแรงงานในปัจจุบัน	หน่วยงานที่ส�าคัญดังกล่าว

ได้แก่	สถาบัน	ทางด้านอาชีวศึกษา	สถาบันอุดมศึกษา	และ

หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ

	 	 4.	 ระดับโรงเรียนควรส�ารวจทักษะ

อาชีพของครู	ผู้บริหาร	ศิษย์เก่า	และ	ผู้ปกครอง	เพื่อจัด

ท�ารายงานอาชีพที่มีผู้สอนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 ในท้อง

ถิ่น	 ผู้บริหาร	 ควรสร้างความร่วมมือกับครูทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในการจัดท�าเรื่องนี้	โดย	ส่งเสริมให้

คณะกรรมการสถานศึกษา	 สมาคมศิษย์เก่า	 และสมาคม

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	 ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

เพ่ือส�ารวจ/ศึกษา/เลือกอาชีพ/พัฒนาทักษะอาชีพ	 รวม

ทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นวิทยากรและครูฝึก

ทกัษะอาชพีควรมวีสิยัทศัน์	และนโยบายในเรือ่งการจดัการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ	เช่น	การจัด	ท�า

แผนที่อาชีพของท้องถิ่น	วิเคราะห์และจัดท�าฐานข้อมูลของ

ศิษย์เก่าและนักเรียน	ที่ออกจากโรงเรียน	ก�าหนดกิจกรรม

หลักในการท�าโครงงานประกอบอาชีพในหลักสูตร	 สถาน

ศึกษา	 จัดตารางเรียนและทรัพยากรให้สนับสนุนการฝึก

ทักษะวิชาชีพส่งเสริม	 และพัฒนาให้ครูทุกกลุ่มสาระจัด

ท�าหน่วยการเรียนรู้วิชาชีพประเภทต่างๆ	 โดยบูรณาการ	

กับกลุ่มสาระวิชาต่างๆ	ให้กับนักเรียนทุกช่วงช้ันอย่างต่อ

เนื่อง	สนับสนุนโครงงานอาชีพ	ท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	และ

จัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพไปสู่การ

เกิด	รายได้	และการประกอบอาชีพต่อไปโดยอาจเชื่อมโยง

กับกลุ่มอาชีพต่างๆ	 ท่ีมีอยู่	 เช่น	กลุ่ม	OTOP	กลุ่มอาชีพ	

กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ	 ในชุมชน	 เพื่อพัฒนาฝีมือ	 ผลิตภัณฑ์

และการตลาดในงานเทศกาลต่างๆของชุมชน

	 ทั้งนี้แนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวต้องน้อมน�า

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวที่ ได ้

พระราชทานไว้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาเป็นหลัก	 ของแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือ

การประกอบอาชีพ	 เป้าหมายส�าคัญคือ	 การมีส่วนร่วม	

ขององค์กรทุกภาคส่วน	การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามหลักการ	การจัด	การศึกษาเพื่อการประกอบ

อาชพี	และการสร้างโอกาสให้นกัเรยีนทกุคนในสถานศกึษา	

ข้ันพื้นฐานได้รับการฝึกปฏิบัติจริง	มีนิสัยใฝ่ท�างานเพ่ือส่วน

รวม	สามารถประกอบอาชีพสุจริตอย่างสร้างสรรค์ในการ

ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศและ

ภูมิภาค

อภิปรำยผล
	 จากการศกึษาวจิยันีแ้สดงให้เหน็การจดัการศึกษา

ข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

เป็นรากฐานและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมทักษะสู่

การประกอบอาชีพส�าหรับเยาวชนไทยให้สามารถหาเลี้ยง

ชีพเมื่อก้าวออกนอกระบบการศึกษาทุกระดับชั้นได้	 ซึ่ง

จากข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการ

ประกอบอาชีพตามยุทธศาสตร์	“รวมพลัง	สานฝัน	ขยาย

โอกาสการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าสู่อาชีพได้ตลอดแนว”	(สิริ

พันธุ์	สุวรรณมรรคา,	ชญาพิมพ์	อุสาโห	และปราวีณยา	สุ

วรรณณัฐโชติ,2554)	 ท่ีมีแนวทางการขับเคลื่อนส�าคัญใน	

4	ระดับ	ประกอบด้วย	1)	ระดับกระทรวงศึกษาธิการ	2)	

ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 3)	

ระดับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	สพป.	และ	สพม.	4)	

ระดับโรงเรียนซ่ึงจะเน้นการส�ารวจทักษะอาชีพของครู	 ผู้

บริหาร	ศิษย์เก่า	และผู้ปกครอง	เพื่อจัดท�ารายงานอาชีพ
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ที่มีผู ้สอนและแหล่งเรียนรู ้ในท้องถิ่น	 การจัดท�าแผนท่ี

อาชีพของท้องถิ่น	ก�าหนดกิจกรรมหลักในการท�าโครงงาน

ประกอบอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา	จัดระบบการเรียน

รู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพไปสู่การเกิดรายได้และการ

ประกอบอาชีพต่อไปโดยอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่

ของชุมชน	 ตามแนวทางการขับเคลื่อนระดับโรงเรียนดัง

กล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ

ก่อนอุดมศึกษาของรัฐโอไฮโอ	สหรัฐอเมริกา	(DYKEMAN	

et al.,2001)	 ซึ่งมีแนวทาง	 1)	 การสร้างแรงจูงใจด้าน

อาชีพ	เป็นการสร้างตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	เพื่อพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการท�างานและ

สร้างแรงจูงใจในการเป็นส่วนหนึ่งของงาน	 2)การสร้าง

ความเข้าใจในอาชีพส�าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที	่							

1-2	 เพื่อให้โอกาสรับทราบอาชีพในอนาคตที่ต้องเตรียม

ตัวโดยโปรแกรมการสร้างความเข้าใจในอาชีพประกอบ

ด้วยกิจกรรมการประชุมผู้เรียน/ผู้ปกครองโดยเน้นเรื่อง

อาชีพ	 แผนที่การประกอบอาชีพ	 เวลาที่เหมาะสมในการ

ประกอบอาชีพและการประเมินความสนใจ	 และการเข้า

ถึงศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ	 3)	 การส�ารวจอาชีพเน้นผู้

เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3-4	และให้โอกาสเยาวชน

พิจารณาประสบการณ์ที่ได้รับมาครั้งแรกจากโอกาสการ

ท�างานที่หลากหลาย	 4)	 การเตรียมการสู่อาชีพส�าหรับผู้

เรียนอายุตั้งแต่	16	ปีขึ้นไป

	 แนวทางการขับเคลื่อนระดับโรงเรียนเริ่มมีการน�า

มาด�าเนินการจริงผ่านการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ

การประกอบอาชีพให้ประสบความส�าเร็จระดับโรงเรียน	

(คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561)	ภายใต้

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน	ปีงบประมาณ	

2561	ของเครอืข่ายเพือ่การพฒันาอดุมศึกษาภาคกลางตอน

บน	การด�าเนินงานมีการจัดโครงการอบรมและ	ฝึกปฏิบัติ

การ	“การพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน”	มีคณาจารย์

คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นพี่เลี้ยงระบบ

นิเทศ	(COACHING)	ระบบติดตามการประเมินการท�างาน	

(MENTORING)		และการประชุมวิชาการ	(SYMPOSIUM)	

ระหว่างเดอืนมกราคม	ถงึ	กนัยายน	พ.ศ.	2561	เพือ่เพิม่พนู

ทักษะการประกอบสัมมาชีพ	 ทักษะการเป็นผู้ประกอบ

การ	และการสร้างนวัตกรรมในการสร้างความเข้มแข็งให้

กับโรงเรียนให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน	 สังคม	

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการศึกษา	 การ

ประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีคุณภาพ	อันจะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ	และขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของชาติสู่การเป็นประเทศช้ันน�าและยั่งยืน		ก่อ

ให้เกิดการพัฒนาโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ให้แก่นักเรียน	เช่น	โครงการกิจกรรมชุมนุมประชาสัมพันธ์	

ชุมนุมงานประดิษฐ์	ชุมนุมออกแบบป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์

และประชาสัมพันธ์ออนไลน์	 ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ	

ชุมนุมดนตรี	 ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสหกรณ์

ออมทรัพย์	 เป็นต้น	 ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้

ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านเกษตรกรยุค

ใหม่	 รู ้จักและเลือกที่จะประกอบอาชีพที่สุจริต	 มีความ

พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพให้ประสบความส�าเร็จหาเลี้ยง

ชีพต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

	 	 1.1	 กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนา

ระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานให้ครอบคลุมคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพหรือ

มาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยนอกจากประเมินความรู้ความ

สามารถของนักเรียนด้านวิชาการ

	 	 1.2	 ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาควรขยายโครงการพัฒนาการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับ

สถาบันการศึกษาในสังกัด	สพฐ.เพื่อส่งเสริมการจัดชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืน

ฐานให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

	 	 1.3	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา	ควรแสดงบทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์และเชื่อม

โยงเครือข่ายกับองค์กรภายนอกเพื่อเป็นฐานสนับสนุนให้

แก่โรงเรียน

	 	 1.4	โรงเรียนสังกัด	สพฐ.ควรสนับสนุน

โครงงานอาชีพที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและจัดระบบการเรียน

รู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพไปสู่การเกิดรายได้และการ

ประกอบอาชีพ	

	 2.	ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรมีการเชิญสถานประกอบการที่ใช	้
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SOCIAL	NETWORK	เป็นช่องทางในการสร้างรายได้	เช่น	
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การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการวางรากฐานการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกอบอาชพีให้สอดคล้อง
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	(1)	บริบทหรือเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความยากจนของเกษตรกรในภาคกลาง	(2)	

การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้เศรษฐกิจกระแสหลัก	 (3)	 การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้เศรษฐกิจกระแสทาง

เลือก	และ	(4)	แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	วิธีด�าเนินการวิจัย	

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	แบบกรณีศึกษา	โดยศึกษาจากเอกสาร	แนวคิดทฤษฎี	งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	และการสัมภาษณ์

เชิงลึก	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	ผู้น�าชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	และเกษตรกร	ซ่ึงใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความ

น่าจะเป็น	ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	จ�านวนทั้งสิ้น	30	คน	โดยท�าการวิเคราะห์แบบอุปนัย	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	บริบท

หรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความยากจนมี	3	ปัจจัย	คือ	การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ,	ภูมิหลังทางสังคม	และสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชน	(2)	การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้เศรษฐกิจกระแสหลักส่งผลต่อความยากจน

ของเกษตรกรในภาคกลางเป็นอย่างมาก	ท�าให้เกษตรกรเกิดความยากจนเพิ่มมากข้ึน	(3)	การแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยใช้เศรษฐกิจกระแสทางเลือกมี	4	ปัจจัย	คือ	การพัฒนาท่ีต้องตอบสนองความต้องการของมนุษย์,	การพัฒนาต่อยอด

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น,	การพัฒนาที่มีลักษณะการพึ่งตนเองและการพึ่งพาแบบส่วนรวม	และการพัฒนาท่ีค�านึงถึงผลกระ

ทบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และ	(4)	แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงในรูปแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 การด�าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐ	 จะส่งผลให้

สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
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Abstract

 This	study	is	aimed	to	study	(1)	context	or	conditioned	impinging	upon	poverty	of	farmers	

in	 the	 Central	 Plains	 (2)	 problem	 resolution	 on	 proverty	 using	main	 stream	 economic	 principles	

(3)	problem	resolution	on	proverty	of	farmers	through	alternative	choices	(4)	problems,	obstacles	

and	approaches	towards	problem	resolution	on	poverty	of	farmers	along	sufficiency	economy	The	

research	methodology	used	herein	 is	qualitative	 in	nature	case	study	via	 the	study	of	document 

aries,	concepts,	theories,	relevant	research	pieces	and	an	in-depth	interview.	Key	informants	consist	

of	community	 leaders,	village	scholars	and	knowledgeable	farmers	who	understand	of	sufficiency	

economy	very	well	sampling	was	carried	out	by	purposively	nicked	up,	not	using	probability	theory,	

totaling	30	persons	It	was	found	from	the	study	that	(1)	contexts	or	conditions	affecting	poverty	of	

the	farmers	in	the	Central	Plains	were	four	folds	(1)	natural	disaster,	socioeconomic	characteristics	

both	individual	and	communal	levels	(2)	problem	resolution	on	proverty	via	main	stream	economy	

principle	affecting	poverty	of	the	farmers	in	Central	Plains	very	severely	leading	to	more	poverty	(3)	

problem	resolution	on	proverty	via	alternative	paths	responds	to	the	needs	of	people,	development	

emerging	from	local	wisdom,	development	that	characterizes	self-help	and	helping	each	other	in	the	

community	and	development	that	case	for	and	conserve	for	environments	(4)	problems,	obstacles	

and	approaches	towards	problem	resolution	on	poverty	of	farmers	along	sufficiency	economy	a	la	

sufficiency	villages	supported	by	government	policy	were	able	to	solve	the	problems	of	one	village	

to	the	others	sustainably

Keywords:	poverty,	sufficiency	economy,	farmers	in	the	central	plains,	development	strategy

บทน�ำ
	 ปัญหาความยากจนได้เปลี่ยนเป็นปัญหาในเชิง

ระบบ	และโครงสร้างระดับประเทศที่สะสมมานานในสังคม

ไทย	 จนเป็นปัญหาส�าคัญต่อความยั่งยืนของการพัฒนา

ประเทศ	โดยเฉพาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	5	(พ.ศ.	2525-2529)	เป็นต้นมา	แต่ยังไม่

สามารถแก้ไขให้บรรลผุลทีแ่ท้จงั	ขณะทีส่ภาพแวดล้อมทาง

ด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยน

ไปในปัจจุบัน	ได้ท�าให้ปัญหาความยากจนมีความซับซ้อน

ยิ่งขึ้น	 ปัญหาความยากจนจึงจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข

อย่างเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ	

ภาวะวิกฤติครั้งน้ีเกินก�าลังในภาครัฐเพราะฉะนั้นทุกองค์

ประกอบในสังคม	 โดยเฉพาะชุมชนที่เข้มแข็งจะต้องเข้า

มาโอบอุ้มผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง	 และทางอ้อมไว้	

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย,	2546)

	 แม้ว่าการให้ค�าจ�ากดัความของปัญหาความยากจน

จะมีความแตกต่างไปบ้างตามมุมมองของนักวิชาการ	 แต่

สิ่งท่ีนักวิชาการเห็นสอดคล้องกัน	 นั่นคือการแก้ไขปัญหา

ความยากจนของหลากหลายประเทศในโลก	ยังไม่สามารถ

แก้ไขได้	รวมถงึประเทศไทยทีถ่งึแม้รฐับาลหลายสมยัทีผ่่าน

มาจะได้พยายามใช้แนวทางการพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจ

กระแสหลักหรือระบบทุนนิยม	ท่ีเน้นการผลิตความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ	(economic growth)	

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหลากหลายรูปแบบ	แต่ความ

ยากจนโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรรมท่ีสะสมมานานก็ยัง

แก้ไม่ได้	 ประเทศยากจนเกือบทุกประเทศในโลกต่างใช้

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ส่วนมาก
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ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ	 โดยเฉพาะในกรณีของเกษตรกรที่

ถือเป็นกลุ่มคนที่พบเจอปัญหาความยากจนที่สุด	(ประเวศ	 

วะสี,	2545)

	 ผลการพัฒนาประเทศไทยในช่วง	40	กว่าปีก่อน

หน้าน้ีมทีัง้ความเจรญิและความเสือ่มถอย	ขึน้อยูก่บัปัจจยัที่

เอือ้อ�านวย	และปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพฒันาทีเ่ปลีย่น

ไป	ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจการเงินปี	พ.ศ.	2540	ประเทศไทย

มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับเฉล่ียร้อย

ละ	7-8	ที่เน้นการเติบโตในเชิงปริมาณ	แต่ไม่เน้นคุณภาพ	

ท�าให้การพัฒนาขาดความสมดุลมีช่องว่างระหว่างคนรวย	

และคนจนสูงมาก	อาจกล่าวได้ว่าผลการพัฒนามีลักษณะ

รวยกระจุกจนกระจาย	ระดับการพัฒนาของประเทศไทย

ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพราะแนวโน้ม

ภาวะสังคม	และส่ิงแวดล้อมของประเทศมีปัญหาเพิ่มมาก

ขึ้นสวนกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ	 โดยค่าดัชนีการ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง	

(พีระ	เจริญพร,	2560)

	 การเปล่ียนนโยบายการพัฒนาตามแนวคิด

เศรษฐกิจกระแสหลักหรือระบบทุนนิยม	รัฐบาลไทยเริ่มใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2504	

เป็นแผน	5	ปี	ซึ่งมีสาเหตุจากค�าแนะน�าของธนาคารโลก

ที่เข้ามาศึกษาวิถีการด�าเนินชีวิต	สภาพปัญหา	และสภาพ

การณ์ที่ท�าให้ประชาชนในสังคมไทยตกอยู่ในภาวะยากจน	

แม้ผลที่เกิดจากการพัฒนาสู่ความทันสมัยจะมีประโยชน์

หลายด้าน	เช่นความสะดวกสบายจากการคมนาคมขนส่ง	

การมีเครื่องใช้ไฟฟ้า	เทคโนโลยีสมัยใหม่	และบริการด้าน

การเงิน	 ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ

ที่มีอัตราสูงมากขึ้น	แต่การศึกษายังเจอปัญหาในเรื่องของ

การกระจายผลประโยชน์และรายได้ไปสู่เกษตรกร	รวมถึง

นโยบายของรัฐมีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุ ่ง

เป้าหมายเชิงพาณิชย์	 ท�าให้การได้รับประโยชน์เกิดการก

ระจุกตัวอยู่กับคนบางกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมี

ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับอ�านาจรัฐ	จนเกิดปัญหาสังคม

ที่มาจากความขัดแย้ง	 ความต้องการช่วงชิงทรัพยากร	

ปัญหาส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรม	 และถูกท�าลายลงอย่าง

รวดเร็ว	 ด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวทางระบบ

ทุนนิยมสร้างรายได้มากขึ้นก็จริง	แต่ป่าเริ่มหมดเนื่องจาก

มีการรุกล�้าพ้ืนที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชเพราะ

เกษตรกรต้องการจะมีรายได้จากการขยายผลผลิตมากขึ้น	 

(เสรี	พงศ์พิศ,	2548)

	 ผลกระทบของการพฒันาตามแนวเศรษฐกิจกระแส

หลกัปรากฏชัดเจนจากวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี	

พ.ศ.2540	ท�าให้รัฐบาลเริ่มทบทวนแนวทางการพัฒนาให้

เป็นไปอย่างสมดลุ	สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและวฒันธรรม

ของประเทศมากขึ้น	มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา

ให้อยู่บนรากฐานของท้องถิ่นตามแนวคิดเรื่องทุนทางสังคม	

ก�าหนดให้มีโครงการเพื่อการลงทุนทางสังคม	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและสร้างเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชน	 ท่ีได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและเงินกู้

จากธนาคารโลก	(World	Bank,	2001)	หน่วยงานซ่ึงภาย

หลังได้ยอมรับว่าแนวทางการพัฒนาตามเศรษฐกิจกระแส

หลักที่ผ่านมามิได้ให้ความส�าคัญต่อคุณค่าพื้นฐานที่มีอยู่ใน

แต่ละสังคมเท่าท่ีควร

	 การพัฒนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจกระแสทางเลือก

ในรูปแบบของการพัฒนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	ใน

ปี	พ.ศ.	2545	เป็นปีแรกของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 9	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระแห่งชาติ	เพราะในภาวะวิกฤติ

ปี	พ.ศ.2540	พบว่ามีชุมชนที่พึ่งตัวเองและสามารถด�ารงอยู่

ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ	 ขณะเดียวกันมีการพัฒนาจาก

ฐานรากสู่ความเจริญภายนอกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ท�าให้

สรุปได้ว่าการพัฒนาของสังคมไทยมีพื้นฐานดั้งเดิมเป็นทุน

ท่ีมิได้หมายถึงเงินเท่านั้น	 แต่หมายถึงทุนทางสังคมท่ีเป็น

คุณค่า	ผ่านการรวบรวมกลุ่มภายในชุมชนที่เกิดจากความ

ไว้ใจ	 ความเอื้อเฟื้อ	 ความรวมมือ	 การช่วยเหลือ	 เก้ือกูล	

และการตอบแทนซึ่งกันและกัน	 โดยสรุปได้ว่าสังคมไทย

มีคุณค่าที่เป็นทุนทางสังคมของตัวเองมานานแล้ว	 มีการ

พัฒนาที่อยู่บนฐานของชุมชน	ฐานแห่งศักยภาพและความ

สัมพันธ์ของคนเพื่อน�าชุมชนสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนา

ท่ียั่งยืน	(พิทยา	ว่องกุล,	2542	น.	5)

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	

9-10	ได้อัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์

ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดบั	ตัง้แต่ระดบัปัจเจก	ครอบครวั	

ชุมชน	สังคม	จนถึงระดับประเทศ	 ซ่ึงได้มีส่วนสร้างเสริม

ภูมิคุ ้มกันและช่วยท�าให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้

อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในระยะ	แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	ทุกภาคส่วน

ในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง	เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน	เพื่อให้การพัฒนาประเทศ

สู่ความสมดุลและยั่งยืน	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2554)

	 การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับจาก	ชุมชน

อย่างแพร่หลายว่าสามารถช่วยท�าให้เกษตรกร	และชุมชน

มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในการพึง่พาตวัเองในการประกอบ

อาชีพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนใน

การด�าเนินกิจกรรม	 รวมถึงการแก้ไข	 ปัญหาและพัฒนา

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	ซึ่งปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียงชุมชนที่มีอยู่ในทุกจังหวัด	ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้	และ

เป็นสถานที่เพื่อการทดลองปฏิบัติเบื้องต้นในการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร	ให้กับเกษตรกร	และสมาชิกในชุมชน

ได้เป็นอย่างดี	โดยมีลักษณะการด�าเนินงานที่ส�าคัญกล่าว

คือ	เป็นแหล่งใน	การถ่ายทอดความรู้	การแลกเปลี่ยนเรียน

รู้	โดยมีวิทยากรผู้มีองค์ความรู้ประจ�าศูนย์	รวมถึงวิทยากร

เฉพาะทางจากหน่วยงานต่างๆ	ของภาครฐัปราชญ์ชาวบ้าน

และภาคส่วนต่างๆ	มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับคนภายใน

ชุมชน	และพื้นที่ใกล้เคียงในรูปแบบของการมีส่วนร่วม	ผู้

เข้ามาศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

ในพืน้ทีข่องศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน	ภายใต้การ

ดูแลและให้ค�าปรึกษาของวิทยากรที่กล่าวไว้ข้างต้น	ตลอด

ระยะเวลาการด�าเนินกิจกรรมก่อนการน�าไปปฏิบัติจริงใน

พื้นที่ของตัวเอง	 (ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี,	 http://www.

moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=4	

5645&Key=news_act	สืบค้นวันที่	16	มีนาคม	2560)

	 กรมการพัฒนาชุมชน	ของกระทรวงมหาดไทยได้

ตระหนักถงึความส�าคญัในการน้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย	 ได้ริเริ่ม

คิดค้นและพัฒนารูปแบบกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ

เพียงมาตั้งแต่	ปี	2549	โดยด�าเนินโครงการและปรับปรุง

พัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ	พอเพียงต้นแบบ	ในปี	พ.ศ.	

2552	จ�านวน	160	หมู่บ้าน	จนถึงปี	พ.ศ.	2557	มีหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	จ�านวน	5,427	หมู่บ้าน	กระจาย

อยู ่	 ทุกอ�าเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างน้อยอ�าเภอ

ละ	6-7	หมู่บ้าน	ที่พร้อม	จะเป็นพี่เลี้ยงส�าหรับถ่ายทอด

ประสบการณ์ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ	 ที่ต้องการด�าเนินการ

พฒันาหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบโดยทนุของตนเอง

เป็น	 การขยายแนวคิดการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติให้	 บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้ง

ประเทศให้แผ่นดินไทยได้ช่ือว่า	 “แผ่นดินปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”	 กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมน�าหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	มาปรบัใช้ในการส่งเสรมิการ

ด�าเนินชีวิต	ท้ังในระดับบุคคล	ระดับ	ครอบครัว	และระดับ

หมู่บ้าน	 ท่ัวประเทศ	 ส่งผลให้หมู่บ้านและชุมชนสามารถ

บริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญา	 ของเศรษฐกิจพอ

เพียง	ให้เป็นหมู่บ้าน	อยู่เย็น	เป็นสุข	ตามยุทธศาสตร์	ของ

กรมการพัฒนาชุมชน	 ซึ่งยึดหลักตามแนวทางของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	11	(กรมการ

พัฒนาชุมชน,	 http://www.cdd.go.th/our-services/

sufficiency-economy-village	สืบค้นวันท่ี	16	มีนาคม	

2560)

	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 ท่ีผ่านมา

รัฐบาลไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนหลากหลายรูปแบบ	 ตั้งแต่การใช้การพัฒนาตาม

หลักเศรษฐกิจแบบกระแสหลัก(ทุนนิยม)	 ท่ีเกิดความล้ม

เหลว	ก่อให้เกิดความยากจนเป็นอย่างมาก	แต่ในปัจจุบันผู้

วิจัยขอน�าเสนอว่า	การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

ความยากจนของเกษตรกร	ด้วยหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอ

เพียง	 น่าจะเป็นทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 ลด

ความเหลื่อมล�้าได้ดีท่ีสุด	เนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต	 หรือผู้บริโภค	 พยายามเริ่มต้นผลิตภาย

ใต้ขอบเขต	 ข้อจ�ากัดของรายได้หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่	 ซึ่ง

คือหลักในการลดการพึ่งพา	 เพิ่มขีดความสามารถในการ

ควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง	และลดภาวะเสี่ยงจากการ

ไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้	รวมถึงยังสามารถน�าไป

สู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้	

เพราะโดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรร

รม	เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร	

เน้นความมั่นคงทางอาหาร	เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับ

ระบบเศรษฐกิจ	 และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ลดความเส่ียง	

หรือความไม่มั่นคงในระยะยาวได้

	 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาบรบิทหรอืเงือ่นไข

ท่ีก่อให้เกิดความยากจนของเกษตรกรในภาคกลางของ

ประเทศไทยว่ามีอะไรบ้าง	 ต่อมาการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนโดยใช้เศรษฐกิจกระแสหลัก	 เหตุใดจึงล้มเหลวใน

การแก้ไจปัญหาความยากจน	และสุดท้ายการพัฒนาทาง
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เลอืกเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน	โดยใช้เศรษฐกจิพอเพยีง

สามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน	โดยแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร	โดยผู้วิจัยศึกษา	กรณีศึกษา	เชิง

เปรียบเทียบ	 หมู่บ้านบางน�้าผึ้ง	 สมุทรปราการ	 (หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับมั่งมี	 ศรีสุข)	 หมู่บ้านน�้า

ทรัพย์	จังหวัดเพชรบุรี	(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ระดับมั่งมี	 ศรีสุข)	 และหมู่บ้านบ้านง้ิว	 จังหวัดปทุมธานี	

(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอยู่ดี	 กินดี)	 ซึ่ง

ทุกหมู ่บ้านผ่านการประเมินของคณะกรรมการอ�านวย

การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 กระทรวง

มหาดไทย	โดยเลือกตัวอย่างหมู่บ้านระดับ	มั่งมี	ศรีสุข	2	

หมู่บ้าน	และหมู่บ้านระดับ	อยู่ดี	กินดี	1	หมู่บ้าน	 เพื่อท่ี

จะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านอื่นๆ	ได้น�า

ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาบริบทหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความ

ยากจนของเกษตรกรในภาคกลาง

	 2.	เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้

เศรษฐกิจกระแสหลัก

	 3.	เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้

เศรษฐกิจกระแสทางเลือก

	 4.	 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 1.	แนวคิดเกี่ยวกับบริบทหรือเงื่อนไขที่ท�าให้เกิด

ความยากจน

	 วิทยากร	เชียงกูล	(2547	น.	26)	ก�าหนดสภาพ

เงื่อนไขของความยากจนไว้ดังนี้

	 	 1)	 ขาดปัจจัยการผลิต	 และปัจจัยการ

ยังชีพที่เหมาะสม	ยกตัวอย่างเช่น	ไม่มีที่ดิน	หรือที่ดินไม่มี

คุณภาพ	ขาดน�้า	ขาดเงินทุน	ไม่มีอุปกรณ์การผลิตของตัว

เอง	จ�าเป็นต้องกู้ยืมเงิน	

	 	 2)	 ไม่ได้รับการศึกษา	 ที่จะช่วยท�าให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	 การผลิต	 การมีงานท�า	 และ

วิถีชีวิตที่เหมาะสม	ส่วนใหญ่คือ	ผู้น�าครอบครัวได้รับการ

ศึกษาน้อย

	 	 3)	 เป็นผู ้เสียเปรียบจากระบบความ

สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมผูกขาด	การที่

เกษตรกรไทยถูกโน้มน้าวให้ท�าการเกษตรแบบเชิงเดีย่ว	จาก

นโยบายการพฒันา	และเศรษฐกจิระบบตลาด	เปลีย่นแปลง

วิถีการผลิตจากการปลูกข้าว	 และท�าเกษตรผสมผสานท่ี

ท�าเพื่อกินเพื่อใช้ในครัวเรือน	มาเป็นการปลูกพืชเดี่ยวเพื่อ

จ�าหน่าย	ส่งผลกระทบท�าให้ต้นทุนการผลิตทางเกษตรกรมี

ราคาสูงมากข้ึน	แต่ว่าเห็นผลตอบแทนต�า่	เนื่องจากมีระบบ

พ่อค้าผูกขาด	ส่งผลให้เป็นหนี้	และเสียดอกเบ้ียสูง

	 	 4)	 เป็นผู้เสียเปรียบในระบบโครงสร้าง

เศรษฐกิจสังคมแบบระบบทุนนิยมใหม่	ท้ังในด้านการผลิต

และการบริโภค	เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก	มี

ทุนน้อยกว่า	มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่อง

การผลิตการตลาดน้อยกว่า

	 2.	แนวคิดเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยใช้เศรษฐกิจกระแสหลัก

	 แนวคดิทีใ่ช้ในการพฒันาของประเทศไทยเป็นการ

รับเอาอิทธิพลความคิดการพัฒนากระแสหลักมาโดยตลอด	

ถึงแม้ได้มีการเปลี่ยนในภายหลังก็ตาม	 ดังท่ี	 วิวัฒน์ชัย	 

อัตถากร	 (2544,	 น.	 15-16)	 ได้สรุปไว้ว่า	 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการ

พัฒนาประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสามกลุ่มเป็น	

กลุ่มท่ีมีแนวคิดกระแสหลักแบบดั้งเดิม	 (ระยะแผน	1	ถึง

แผน	4)	กลุ่มท่ีมีแนวคิดกระแสหลักแบบปรับแต่ง	(ระยะ

แผน	 5)	 และกลุ่มที่มีแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสม	

(แผน6	เป็นต้นมา)	โดยแนวคิดกระแสหลัก	คือแนวคิดที่ยึด

เอาแนวคิดและวิธีวิทยา	ของเศรษฐศาสตร์ระบบทุนนิยม

เป็นกรอบในการพิจารณา

	 3.	แนวคิดเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยใช้เศรษฐกิจทางเลือก

	 เนอร์ฟิน	 (Nerfin,	 1977)	 ได้เสนอคุณลักษณะ

ส�าคัญของกระบวนทัศน์การพัฒนาที่เรียกว่า	การพัฒนาอีก

แบบหนึ่งไว้	คือการพัฒนาท่ีต้องตอบสนองความต้องการ

ของมนษุย์,	การพฒันาท่ีมาจากพฒันาต่อยอดจากภมูปัิญญา

ท้องถ่ิน,	การพฒันาท่ีมลีกัษณะการพึง่ตนเอง	และการพฒันา

ที่ค�านึงถึงผลกระทบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ปัจจัยท้ัง	

4	ประการดังกล่าวนี้ย่อมจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน	ต้องมี

กระบวนทศัน์การพฒันาในลกัษณะองค์รวมทีท่�าการพฒันา
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เป็นกระบวนการทางด้านวัฒนธรรม	ที่พัฒนามนุษย์	โดยที่

ไม่อาจละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้	 การพัฒนาอีกแบบหนึ่งเป็น

หลักการที่ใช้ประโยชน์ได้ทั่วทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและ

ประเทศโลกที่สาม	โดยที่ในภาคปฏิบัติการก�าหนดนโยบาย	

และการใช้เทคโนโลยีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ		

	 4.	แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ

การพัฒนาตนท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทาและ

ความไม่ประมาท	โดยพิจารณาถึงความพอประมาณ	ความ

มีเหตุผล	 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้	

ความรอบคอบและความด	ีประกอบการตดัสนิใจและความ

ประพฤติปฏิบัติ	 ซึ่งในการปฏิบัติตัวตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระราโชวาทว่า	 (สมพร	 เทพสิทธา,	 2546)	

พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท�าลายตัว	ท�าลายผู้อื่น	

พยายามลดพยายามละความชั่วที่ตนเองมีอยู่	พยายามก่อ

คุณความดีให้แก่ตัวเองอยู่เป็นประจ�า	พยายามรักษาและ

เพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้น	ให้เจริญงอกงามสมบูรณ์ขึ้น	โดย

พระองค์ทรงย�า้เน้นว่าค�าส�าคญัทีส่ดุ	คอืค�าว่า	พอ	ต้องสร้าง

ความพอที่มีเหตุผลให้กับตนเองให้ได้และเราก็จะเจอกับ

ความสุข

	 อาจสรุปได้ว ่าที่ผ ่านมารัฐบาลไทยได้มีความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนหลากหลายรปูแบบ	

ตั้งแต่การใช้การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจแบบกระแสหลัก	

(ทุนนิยม)	ท่ีก่อให้เกิดความยากจนเป็นอย่างมาก	และเมื่อ

ได้รับรู้ถึงสาเหตุของความยากจนแล้ว	จึงได้น�ามาวิเคราะห์

และน�ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา	 โดยการแก้ไข

ปัญหาความยากจนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง	น่าจะเป็น

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความยากจน	ลดความเหลื่อม

ล�้าได้ดีที่สุด	 เนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้ผู้

ผลิต	หรือผู้บริโภค	พยายามเริ่มต้นผลิต	หรือบริโภค	ภาย

ใต้ขอบเขต	ข้อจ�ากดัของรายได้หรอืทรพัยากรทีม่อียูไ่ปก่อน	

ซึ่งคือหลักในการลดการพึ่งพา	เพิ่มขีดความสามารถในการ

ควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง	และลดภาวะเสี่ยงจากการ

ไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้	รวมถึงยังสามารถน�าไป

สู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้	

เพราะโดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรร

รม	เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร	

เน้นความมั่นคงทางอาหาร	เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับ

ระบบเศรษฐกิจ	 และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ลดความเส่ียง	

หรือความไม่มั่นคงในระยะยาวได้	อันจะน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

บริบทหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดควำมยำกจน
ของเกษตรกรในภำคกลำง

	 1)	การเกิดเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
	 2)	ปัจจัยบุคคลและครัวเรือน
	 3)	ปัจจัยในระดับชุมชน
	 4)	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนโดยใช้ 
เศรษฐกิจกระแสทำงเลือก

	 1)	การพฒันาทีต้่องตอบสนองความต้องการ				 
															ของมนุษย์
	 2)	การพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 3)	การพัฒนาที่มีลักษณะการพึ่งตนเอง
																และการพึ่งพาแบบส่วนรวม
	 4)	การพัฒนาที่ค�านึงถึงผลกระทบและการ 
																อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนโดยใช้ 
เศรษฐกิจกระแสหลัก

	 1)	โครงสร้างการพัฒนา	และบริหารจัดการ 
															ของภาครัฐ
	 2)	ปัจจัยการผลิต

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของ
เกษตรกรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

	 1)	ความพอประมาณ
	 2)	ความมีเหตุผล
	 3)	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ผู้วิจัยศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยวิธี

กรณีศึกษา	 คือวิธีการวิจัยที่เน้นการศึกษากรณีที่เฉพาะ

เจาะจง	จุดเน้นอยู่ที่สิ่งที่ถูกศึกษา	ซึ่งต้องมีลักษณะเจาะจง	

มีขอบข่ายที่ก�าหนดได้ชัดเจน	มีความสมบูรณ์ในตัวเองหรือ

สามารถให้ข้อมูลได้มาก	 โดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 3	 แห่ง	 คือหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ	 บ้านบางน�้าผึ้ง	 ต�าบลบางน�้าผึ้ง	 อ�าเภอ

พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ

เพียงต้นแบบระดับมั่งมี	ศรีสุข)	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ	บ้านน�้าทรัพย์	หมู่	9	ต�าบลแก่งกระจาน	อ�าเภอ

แก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	 (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบระดับมั่งมี	ศรีสุข)	และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ	 ต�าบลบ้านง้ิว	 อ�าเภอสามโคก	 จังหวัดปทุมธาน	ี

(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอยู่ดี	กินดี)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	เกษตรกรใน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก	่

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 บ้านบางน�้าผึ้ง	 ต�าบล

บางน�้าผ้ึง	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	

(หมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับมั่งมี	 ศรีสุข)	

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 บ้านน�้าทรัพย์	 หมู่	 9	

ต�าบลแก่งกระจาน	 อ�าเภอแก่งกระจาน	 จังหวัดเพชรบุร	ี

(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับมั่งมี	ศรีสุข)	และ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 ต�าบลบ้านง้ิว	 อ�าเภอ

สามโคก	จงัหวดัปทุมธานี	(หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ

ระดับอยู่ดี	กินดี)	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	ส�าหรับการวิจัยเชิง

คุณภาพประกอบด้วย	3	กลุ่ม	ดังนี้	ผู้น�าชุมชน	จ�านวน	3	

คน	แบ่งเป็นพื้นที่ละ	1	คน	เนื่องจากเป็นแกนน�าหลักใน

การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

หมู่บ้าน	ปราชญ์ชาวบ้าน	จ�านวน	6	คน	แบ่งเป็นพื้นที่ละ	2	

คน	เน่ืองจากเป็นผู้ที่ได้น�าหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นผู้ที่ประสบ

ความส�าเร็จก่อนและน�าความรู้มาแบ่งปันให้คนในหมู่บ้าน	

ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

เป็นส่วนส�าคัญในการท�าให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้

รับการยอมรับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 กลุ่มของ

เกษตรกรทีอ่ยูใ่นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ	จ�านวน	

21	คน	โดยแบ่งออกเป็นพื้นท่ีละ	7	คน	เนื่องจากเป็นผู้มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของหมู่บ้าน	 ซ่ึง

น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 ( In-depth	 In 

terview)	เป็นเทคนิคในการเก็บข้อมูล	ผู้ตอบค�าถามซึ่งมี

ลักษณะเป็นการถามเจาะลึกเพื่อท�าให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียด

และลึกซ้ึงมากกว่าการใช้วิธีสัมภาษณ์ในรูปแบบอื่น

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ท�าการประสานงานกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ	3	แห่งเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 รวมทั้งติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อขอวันและเวลานัด

หมายในการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

สัมภาษณ์	วิธีการสัมภาษณ์	 เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับทราบ	

พร้อมกับขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูล	เพื่อขอสัมภาษณ์

เชิงลึก	ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย	และรวบรวมเอกสาร

จากผู้ให้ข้อมูล	เพื่อน�ามาวิเคราะห์และตอบค�าถามการวิจัย	

โดยน�าบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญทั้งหมด

มาถอดความอย่างละเอียด	 และคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับค�าถามการวิจัยที่ท�าการศึกษา	 โดยแยกตาม

กลุ่มของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลที่รวบรวมได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยรวบรวม

ข้อมูลและอธิบายขยายความพรรณนาตามข้อเท็จจริง	

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	

Analysis)	 เพื่อให้ตอบค�าถามการวิจัยตามกรอบแนวคิด

ท่ีก�าหนดไว้

ผลกำรวิจัย
	 จากการด�าเนินการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปผล

การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้	ดังนี้

	 1.	บรบิทหรอืเงือ่นไขทีก่่อให้เกดิความยากจนของ

เกษตรกรในภาคกลาง

	 ผลการวิจัยพบว่า	บริบทหรือเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิด

ความยากจนมี	4	ประเด็น	ดังนี้

	 	 1.1	การเกิดเกิดภยัพบัิตทิางธรรมชาต	ิผล
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การวิจัยของ	3	หมู่บ้าน	พบว่า	ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ขึ้น	คือน�้าท่วม	ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	และปัญหาภัยแล้ง	

ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามรถที่จะท�าการเกษตรได้	จึงท�าให้

ไม่มีรายได้

	 	 1.2	ปัจจยับคุคลและครวัเรอืน	ผลการวจิยั

ของ	3	หมู่บ้าน	พบว่า	คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีครอบครัว

ขนาดใหญ่	มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวจ�านวนมาก	บาง

ครอบครัวมีสมาชิกมากถึง	10	คน	ในสมัยก่อน	ท�าให้เกิด

ความ

	 	 1.3	 ปัจจัยชุมชน	 ผลการวิจัยของ	 3	

หมู่บ้าน	พบว่า	เกษตรกรไม่มีพื้นที่ท�ากิน	และคนในชุมชน

ยังขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

	 	 1.4	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 ผลการวิจัย

ของ	3	หมู่บ้าน	พบว่า	ปี	พ.ศ.2540	 เกิดสภาวะฟองสบู่

แตก	เกษตรกรในขณะนั้นมีการท�าเกษตรกรแบบปลูกพืช

เชิงเดี่ยว	เช่น	การปลูกข้าวโพด	และฝ้าย	ซึ่งมีระบบพ่อค้า

คนกลางเข้ามา	ท�าให้โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา

	 2.	การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้เศรษฐกิจ

กระแสหลัก

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยใช้เศรษฐกิจกระแสหลัก	การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพอ

เพยีงแบบกระแสหลกั	มนีโยบายของรฐัทีโ่น้มน้าวให้ท�าการ

เกษตรในเชิงปริมาณ	ซึ่งท�าให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังอยู่

ที่กลุ่มนายทุน	เกิดความเหลื่อมล�้าของสังคม	เป็นสาเหตุให้

เกิดความยากจนของเกษตรกรในประเทศไทย

	 3.	การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้เศรษฐกิจ

กระแสทางเลือก

	 จากการวิจัยพบว่า	การแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยใช้เศรษฐกิจกระแสทางเลือกมี	4	ประเด็น	ดังนี้

	 	 3.1	 การพัฒนาที่ต้องตอบสนองความ

ต้องการของมนษุย์	พบว่า	การแก้ไขปัญหาความยากจนโดย

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถตอบสนองปัจจัย	4	ได้จริง	โดย

เริ่มท�ากันเองก่อนจนภาครัฐเข้ามาเห็นก็จะมีงบประมาณ

เข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง	 และด�าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง	 ตามหลัก	 3	 ห่วง	 2	 เงื่อนไข	 เริ่มจาก

การ	 เปลี่ยนจากการท�าเกษตรกรเชิงเดี่ยว	 มาเป็นการท�า

เกษตรผสมผสาน

	 	 3.2	 การพัฒนาที่มาจากพัฒนาต่อยอด

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พบว่า	 การพัฒนาที่มาจากพัฒนา

ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของหมู่บ้าน	 เช่นภูมิปัญญา

ชาวบ้าน	 สามารถช่วยส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 มีภูมิปัญญาด้านศิลปะ	 ด้าน

วัฒนธรรม	การท�าปุ๋ยจากธรรมชาติ

	 	 3.3	การพฒันาทีม่ลีกัษณะการพึง่ตนเอง	

พบว่า	 ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกัน	 จึงเป็นจุดที่ท�าให้

หมู่บ้านเข้มแข็ง	 มีการประชุมทุกเดือน	 มีสหกรณ์	 และมี

กระบวนการประชาธิปไตยอยู่ในสหกรณ์	ท�าให้เกิดหมู่บ้าน

ท่ีมีความเข้มแข็งข้ึน

	 	 3.4	การพัฒนาท่ีค�านึงถึงผลกระทบและ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	พบว่า	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนจะมีหลายโครงการ	เช่น	การจัดกิจกรรมปลูกป่า	มี

การอนรุกัษ์ป่าเป็นพืน้ทีส่เีขยีวจนเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	ท�าให้

ได้มูลค่าจากป่าท่ีโดยไม่ต้องท�าลาย

	 4.	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ

เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 จากการวิจัยได้ค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ความยากจนของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ดังนี้

	 	 4.1	 นโยบายของรัฐบาลซึ่งได้น้อมน�า

เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรในแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงานภาครัฐ	

พบว่า	 รัฐบาลได้น้อมน�าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในแผนปฏิบัติงานประจ�า

ปีของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน	เช่น	นโยบายของ

กรมพัฒนาชุมชน	กรมสาธารณะสุข	อนามัย	กรมวิชาการ

เกษตร

	 	 4.2	 การแก้ไขปัญหาความยากจนโดย

การน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ภายใต้หลกั	3	ห่วง	2	เงือ่นไข	

พบว่า

	 	 						4.2.1	หลักพอประมาณ	คือการท�า

เท่าท่ีตนเองท�าไหว	ไม่ท�าอะไรท่ีเกินตัว	มีการปลูกพืชผัก

สวนครัว	 ก็จะช่วยลดรายจ่ายได้	 และท่ีส�าคัญคือการท�า

บัญชีครัวเรือน	เพื่อที่จะได้ให้เห็นความชัดเจนว่าเราได้ยึด

หลักหลักพอประมาณ

	 	 						4.2.2	หลักความมีเหตุมีผล	คือการ

ท�าอะไรก็ต้องคิดก่อนท�า	ท�าด้วยความมีเหตุมีผล	มีการรวม

กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เดือนละ	1	ครั้ง	โดยมีการวิเคราะห์

ด้วยข้อมูลความรู้	ที่ภาครัฐเข้ามาให้ความรู้อยู่ตลอด	ท�าให้
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ชุมชนได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล

	 	 4.2.3	หลกัการมภีมูคุ้ิมกนัทีดี่	คือชมุชนมี

เศรษฐกิจชุมชน	มีสหกรณ์ออมทรัพย์	และมีวิสาหกิจชุมชน

ทีม่มีากมายหลายกลุม่	ซึง่การรวมตวักนัเป็นวสิาหกจิชมุชน

ก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางราชการด้วย	ส่งผลชุมชน

มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

กำรอภิปรำยผล
	 การน�าเสนอการอภปิรายผลตามวตัถปุระสงค์ของ

การวิจัยมีดังนี้

	 1.	บรบิทหรอืเงือ่นไขทีก่่อให้เกดิความยากจนของ

เกษตรกรในภาคกลาง	พบว่า	มี	4	ประเด็น	ดังนี้

	 	 1.1	การเกดิเกดิภยัพบิติัทางธรรมชาต	ิส่ง

ผลต่อความยากจนของเกษตรกร	คือน�้าท่วม	ปัญหาภัยแล้ง	

ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามรถที่จะ

ท�าการเกษตรได้	จึงท�าให้ไม่มีรายได้	สอดคล้องกับแนวคิด

ของ	สมพร	เทพสิทธา	(2546	น.	51	–	60)	จักรกฤษณ์	นรติ

ผดุงการ	(2523	น.	43)	กล่าวคือ	ความยากจนมีสาเหตุจาก

การที่จะต้องพึ่งพาธรรมชาติ	และดินฟ้าอากาศ	ส่วนใหญ่

ประชาชนมีอาชีพเป็นเกษตรกร	ซึ่งการท�าการเกษตรกรรม

จ�าเป็นที่จะต้องพึ่งธรรมชาติ	ซึ่งมักให้ผลร้ายมากกว่าให้ผล

ดี

	 	 1.2	ปัจจัยบุคคลและครัวเรือน	คือคนใน

ชุมชนส่วนใหญ่จะมีครอบครัวขนาดใหญ่	มีจ�านวนสมาชิก

ในครอบครัวจ�านวนมาก	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ชัยวุฒิ	

ชัยพันธุ์	(2544	น.	171)	กล่าวคือ	สาเหตุของความยากจน

ว่าครอบครัวมีขนาดใหญ่เกินไป	ครอบครัวที่มีสมาชิกถึง	7	

คนน้ันเป็นครอบครวัทีย่ากจนมากกว่าครอบครวัทีม่สีมาชกิ

เพียงคนเดียว

	 	 1.3	ปัจจัยชุมชน	คือเกษตรกรไม่มีพื้นท่ี

ท�ากิน	และคนในชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ชื่นฤทัย	กาญจนะ

จิตรา	(2548	น.	8	–	10)	ณรงค์	เพ็ชรประเสริฐ	และคณะ	

(2545	น.	15	–	21)	วิทยากร	เชียงกูล	(2547	น.	26)	กล่าว

คือ	ปัจจัยการผลิต	และการเข้าถึงทรัพยากรของสังคม	การ

ไม่มีที่ดินท�ากิน	 การขาดแคลนทุน	 การขาดศักยภาพการ

ผลิต	การไม่รู้วิถีทางในการจัดจ�าหน่ายสินค้า	ท�าให้จ�าเป็น

ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น	และยังต้องเช่าที่ดินอยู่	ส่ง

ผลท�าให้มีต้นทุนสูง	แต่ผลตอบแทนต�่า

	 	 1.4	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	คือ	ในปี	พ.ศ.

2540	เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก	ขณะนั้นเกษตรกร

ได้รับค�าแนะน�าจากรัฐบาลให้ท�าเกษตรกรแบบปลูกพืช

เชิงเดี่ยวซ่ึงไม่ประสบความส�าเร็จ	ท�าให้เกิดความยากจน

เพิ่มมากข้ึน	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 วิทยากร	 เชียงกูล	

(2547	น.	26)	กล่าวคือ	ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย	ท�าให้เกิด

การว่างงานจ�านวนมาก	จากการทีเ่กษตรกรไทยถกูโน้มน้าว

ให้ท�าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว	 ส่งผลกระทบท�าให้ต้นทุน

การผลิตทางเกษตรกรมีราคาสูงมากข้ึน	 แต่ผลตอบแทน

ต�่า	เนื่องจากมีระบบพ่อค้าคนกลางเข้ามากดราคา

	 2.	การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้เศรษฐกิจ

กระแสหลัก	 พบว่า	 นโยบายของรัฐที่โน้มน้าวให้ท�าการ

เกษตรในเชิงปริมาณ	ท�าให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่

กลุ่มนายทุน	เป็นสาเหตุให้เกิดความยากจนของเกษตรกร

ในประเทศไทย	สอดคล้องกับแนวคิดของ	บุษบง	ชัยเจริญ

วัฒนะ	 (2545)	 อภิชัย	 พันธเสน	 (2550)	 วิทยากร	 เชียง

กูล	(2547	น.	26)	กล่าวคือ	การพัฒนาประเทศท่ีเน้นการ

พัฒนาอุตสาหกรรม	 ได้ท�าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้า

ของการพัฒนาและการกระจายรายได้	 คนส่วนใหญ่เป็น

ผู้เสียเปรียบในระบบโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแบบระบบ

ทุนนิยมใหม่	 ทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค	 เพราะ

ท�างานแข่งขันในระบบทุนนิยมสู ้กลุ ่มทุนที่มีขนาดใหญ่

ไม่ได้	 เนื่องจากผู้ประกอบการขนาดเล็กมีทุนน้อยกว่า	 มี

ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตการ

ตลาดน้อยกว่า	และมีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

	 3.	การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้เศรษฐกิจ

กระแสทางเลือก	พบว่า	การแก้ไขปัญหาความยากจนโดย

ใช้เศรษฐกิจกระแสทางเลือกมี	4	ประเด็น	ดังนี้

	 	 3.1	 การพัฒนาที่ต้องตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์	 พบว่า	 การแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยเศรษฐกิจพอเพียงสามารถตอบสนองปัจจัย	4	ได้จริง	

แต่จะต้องเริ่มจากภายในชุมชนก่อน	สอดคล้องกับแนวคิด

ของ	(ยศ	สันตสมบัติ,	2542	น.	200-201)	ที่กล่าวว่าชุมชน

จะต้องมีศักยภาพในการก�าหนดและจัดการชีวิตตนเอง	

คือชุมชนสามารอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 ไม่มีการแทรกแซง

และครอบง�าจากภายนอก	มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	มี

ความเคารพในจารีตประเพณี	 ระบบคุณค่าและรากเหง้า

ทางวัฒนธรรม

	 	 3.2	 การพัฒนาที่มาจากพัฒนาต่อยอด
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จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พบว่า	 การพัฒนาที่มาจากพัฒนา

ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน	 เช่นภูมิปัญญา

ชาวบ้าน	มส่ีวนช่วยส่งเสรมิในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ได้จริง	สอดคล้องกับ	(กนกศักดิ์	แก้วเทพ,	2542	น.	36)	

ที่กล่าวว่า	 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นแนวคิดท่ีเด่นมาก

ในบรรดาการพัฒนาทางเลือกเงื่อนไขที่ส�าคัญคือมีการน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับมาใช้ใหม่ในสังคมไทยซึ่งบทสรุป

ที่ส�าคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนคือ	 การแก้ไขปัญหา

วกิฤตกิารณ์ทางด้านสงัคมของไทยควรจะมแีนวทางคดิและ

มีวิสัยทัศน์แบบใหม่	โดยเห็นว่าทุกสิ่งในชุมชนล้วนแต่เช่ือม

โยงเกี่ยวข้องกันและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	

และสอดคล้องกับ	 (ยศ	สันตสมบัติ,	2542	น.	200-201)	

ที่กล่าวชุมชนเรียนรู้	คือ	คนจะต้องเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา	โดยเน้นการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน

เป็นหลัก	 ชุมชนควรมีแนวทางการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ	

โดยสืบทอดภูมิปัญญาเดิมและปรับปรับใช้เข้ากับวิทยาการ

สมัยใหม่	ที่จะตอบสนองความต้องการของยุคสมัยได้อย่าง

แท้จริงถ้าเป็นชมุชนชนบททีท่�าการผลติในภาคเกษตรนยัยะ

ส�าคัญของการเป็นชุมชนศึกษาย่อมแปลว่าชุมชนดังกล่าว

มีการปรับปรุง	คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์พืชโดยตลอด	

สามารถควบคุมระบบการผลิตและสร้างอ�านาจต่อรองกับ

ภายนอกได้อย่างเท่าทัน

	 	 3.3	การพฒันาทีม่ลีกัษณะการพึง่ตนเอง	

พบว่า	 ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกัน	 จึงเป็นจุดท่ีท�าให้

หมู่บ้านเข้มแข็ง	มีการดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน	มี

กระบวนการประชาธิปไตยอยู่ในสหกรณ์	ท�าให้เกิดหมู่บ้าน

ที่มีความเข้มแข็งขึ้น	 เกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน	มีความ

สามัคคีกันในชุมชน	สอดคล้องกับ	(นันทนีย์	กมลศิริพิชัย

พร,	2549	น.	280)	ที่กล่าวว่า	การคิดพึ่งตนเองและซ่ึงกัน

และกันในชุมชน	ในการจัดกิจกรรม	เมื่อมีปัญหาจากการ

ด�าเนินชีวิตก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาตัวต้นเหตุของปัญหา	

และแก้ไขปัญหาไปตามสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิด	ด้วยความ

รู้ความเข้าใจ	ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ก่อนจะคิดพึ่งพิง

ผู้อื่น	และมีการปรึกษาหารือ	พึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือซ่ึง

กันและกันในชุมชน

	 	 3.4	การพัฒนาที่ค�านึงถึงผลกระทบและ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	พบว่า	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ชมุชนจะมโีครงการ	เช่นหมูบ้่านจะมกีารจัดกจิกรรมปลกูป่า	

เพ่ือสร้างจติส�านกึให้กบัเยาวชนให้รูส้กึมส่ีวนร่วม	สอดคล้อง

กับ	 (กิติพัฒน์	นนทปัทมะดุล,	2540	น.	77-80)	ที่กล่าว

ว่า	การพัฒนาแนวนิเวศ	เสนอนโยบายการปฏิบัติงานด้าน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ควรเน้นแต่ผลประโยชน์ของมนุษย์

เพียงแค่ฝ่ายเดียว	 แต่ควรพิจารณาถึงนิเวศวิทยาโดยรวม	

(eco-centrism)	สภาพแวดล้อมควรจะถือเปรียบเหมือน

บ้านทีม่นษุยชาตไิด้พกัอาศยั	ไม่ใช่แหล่งทรพัยากรทีม่ัง่คัง่ที่

มนุษย์กอบโกยแต่ผลประโยชน์	และการพัฒนาท่ียั่งยืน	คือ

การเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างค�านึงถึงประสิทธิภาพและ

ระวังไม่ให้การพัฒนาก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การใช้

ทรัพยากรต้องไม่ใช้จนมากเกินไป	 หรือเร็วจนทรัพยากร

ใหม่เกิดข้ึนมาทดแทนไม่ทันต่อการใช้	 ต้องสร้างมลภาวะ

ต้องให้น้อยท่ีสุด	ซ่ึงค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจส�าคัญ

	 4.	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ

เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พบว่า

	 	 4.1	การมนีโยบายของรฐับาลทีไ่ด้น้อมน�า

เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มาขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรในแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงาน	รัฐบาล

ได้น้อมน�าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรในแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วย

งานภาครัฐหลายหน่วยงาน	เช่น	นโยบายของกรมพัฒนา

ชุมชน	กรมสาธารณะสุข	อนามัย	กรมวิชาการเกษตร	ซึ่ง

เป็นปัจจัยส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ประสบ

ความส�าเร็จ	และมีการสร้างคนต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้

เห็นเป็นรูปธรรมให้กับคนในชุมชน	และท�าให้คนในชุมชน

หันมาให้ความสนใจในการปฏิบัติตนตาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 เพิ่มมากขึ้น	 สอดคล้องกับ	 งานวิจัย	 ของ	 นิรุต	

ถึงนาค	และ	ชมพูนุช	เมฆเมืองทอง	(2550)	ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง	การวิจัยและพัฒนากรณีศึกษาเกษตรกรท่ีด�าเนินชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:	 ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

มหาสารคามผลการศึกษา	พบว่า	 ปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งผล

ให้การด�าเนินชีวิตของเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบความส�าเร็จ	 คือการได้รับก�าลังใจจากหน่วย

งานรัฐ	เพราะเกษตรกรยังมีความเชื่อว่าการที่มีหน่วยงาน

รัฐไปเยี่ยมเยียน	จะก่อให้เกิดก�าลังใจ	นอกจากจะได้ทราบ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ	นอกจากนี้ปัจจัย

อีกประการหนึ่งท่ีค้นพบจากการวิจัย	คือการสร้างตัวอย่าง

ของความส�าเร็จเป็นหัวใจส�าคัญของการขยายแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิตของเกษตรกรได้อย่าง

ส�าเร็จ	เพราะสังคมเกษตรกรยังต้องการความเชื่อมั่น	และ
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หากมีตัวอย่างในชุมชนของตน	มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่งเสริม

ให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วจะเกิดการแลกเปลี่ยน	

เรียนรู้	 มั่นใจ	 และผลักดันให้เกิดแนวทางการด�าเนินชีวิต

ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีป่ระสบผลส�าเรจ็ของเกษตรกร

ในจังหวัดมหาสารคามต่อไป

	 	 4.2	 การแก้ไขปัญหาความยากจนโดย

การน�าหลักเศรษฐกจิพอเพยีง	ภายใต้หลกั	3	ห่วง	2	เงือ่นไข	

พบว่า	 สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริง	 โดยต้อง

ปฏิบัติตามตนหลักพอประมาณ	 คือการท�าเท่าที่ตนเอง

ท�าไหว	 มีการท�าบัญชีครัวเรือน	 เพื่อที่จะได้ให้เห็นความ

ชัดเจนว่าเราได้ยึดหลักหลักพอประมาณ	หลักความมีเหตุ

มีผล	 คือ	 การรวมกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาชุมชน

เดือนละ	1	ครั้ง	โดยมีการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลความรู้	ท่ีภาค

รัฐเข้ามาให้ความรู้อยู่ตลอด	 และหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ด	ี

คือ	มีสหกรณ์ออมทรัพย์	และมีวิสาหกิจชุมชนที่มีมากมาย

หลายกลุ่ม	ซึ่งการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนก็จะได้รับ

การสนับสนุนจากทางราชการด้วย	 ส่งผลชุมชนมีความ

เข้มแข็ง	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 เสรี	 พงศ์พิศ	 (2550)	 

นันทนีย์	กมลศิริพิชัยพร	(2549)	กล่าวคือ	ที่กล่าวว่า	ความ

พอประมาณ	ประกอบด้วยท�าสิ่งต่างๆ	ให้พอเหมาะกับเงิน

ทุน	ความมีเหตุผลต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา	ค้นหาสาเหตุ

ของปัญหา	มกีารเรยีนรู	้ฝึกอาชพีทางการเกษตรอย่างหลาก

หลาย	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีต้องมีการรวมกลุ่ม	เพื่อเป็นการ

ท�ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนด้วยทุนทางสังคม

ที่มีอยู่	ชุมชนได้รวมตัวกันท�ากิจกรรม	ประกอบด้วย	ด้าน

เศรษฐกิจ	เช่น	กลุ่มอาชีพ	กลุ่มออมทรัพย์	การก่อตั้งร้าน

ค้าในชุมชน	การท�าวิสาหกิจชุมชน	ด้านสังคม	เช่น	รวมตัว

กันท�ากิจกรรมต้านภัยยาเสพติด	รวมตัวกันป้องกันชุมชน

เป็นอาสาสมัครชุมชน	ด้านศีลธรรม	เช่น	การจัดการท�าบุญ

หมูบ้่าน	การให้พระมาช่วยสอนคณุธรรมในสถานศกึษา	การ

ร่วมมือท�ากิจกรรมภายในวัด	ด้านการศึกษา	เช่น	กิจกรรม

รวมกลุ่มเพื่อศึกษาร่วมกันผ่านศูนย์การเรียนรู้หรือสถาน

ศึกษาเกษตรในหมู่บ้าน	ด้านสวัสดิการ	เช่น	ก่อตั้งกองทุน

สวัสดิการ	 กองทุนข้าว	 ธนาคารชุมชน	 ด้านทรัพยากร	

เช่น	 การรวมกลุ่มรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 และ

ต้องมีเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นระบบท�ามากกว่า	3	อย่างข้ึน

ไป	เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	เช่น	เกษตร

ผสมผสานวิสาหกิจชุมชน	 สหกรณ์	 ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้

กับชุมชนได้อย่างดี

ข้อเสนอแนะ
	 1	ข้อเสนอแนะต่อผลการวิจัย

	 	 1.1.	 การก�าหนดนโยบาย	 ควรจะให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	เพื่อให้ชุมชนได้รับ

ผลประโยชน์ตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน	เพราะ

บางนโยบายยังไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนคือให้

นโยบายมาไม่ตรงกับเป้าหมายกับท่ีหมู่บ้านต้องการ

	 	 1.2	ชมุชนอืน่ๆ	ทีส่นใจจะพฒันาหมูบ้่าน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถด�าเนินแนวทางการ

ด�าเนินตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกรณีศึกษา	

และการน�ารปูแบบในการพฒันาตามผลการศกึษานีไ้ปใช้ได้	

เนื่องจากเป็นแนวทางการด�าเนินที่ส่งเสริมการน�านโยบาย

เศรษฐกจิพอเพยีง	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิแต่อย่างไรกต็าม	รปูแบบ

การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามผลการศึกษานี้	เป็นรูปแบบในภาพรวม	ดังนั้น	ในการ

ด�าเนินงานจะต้องพิจารณาเทคนิควิธีการระดับย่อยๆ	 ให้

เหมาะสมกับบริบทเป็นกรณีไป

	 	 1.3	ควรมกีารเชือ่มโยงเครอืข่ายหมูบ้่าน

เศรษฐกจิพอเพยีงว่าในแต่ละทีม่ผีลติภณัฑ์อะไรเด่นๆ	อย่าง

เช่น	ชุมชนของมีเครือข่ายอยู่ที่สมุทรสาคร	ที่ท�ากะปิอร่อย

มาก	ก็สั่งกะปิของเขามาขาย	มาท�ากิน	เป็นการดึงศักยภาพ

ของแต่ละท่ีออกมา	 เป็นการเช่ือโยงเครือข่าย	 เพื่อให้ได้

สินค้าท่ีดี	 และราคาไม่แพง	 ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง	 ก็

จะเป็นเครือข่ายและฐานข้อมูลให้กับทุกชุมชน

	 	 1.4	ในการส่งเสรมิให้ท�าอาชพีต่างๆ	ควร

จะช่วยหาตลาดรองรับให้ด้วย	เพราะว่าการส่งเสริมให้ท�า

อะไรต่างๆ	ส่งเสริมแต่	ไม่มีการหาตลาดไว้	ก็จะท�าให้เกิด

ปัญหาตามมาได้	ยกตัวอย่างเช่น	รัฐบาลบอกให้ปลูกกล้วย	

แต่ไม่มีตลาดท่ีรองรับ	ราคาผลผลิตก็ตกต�่าตามมา

	 	 1.5	จากการวิจัย	พบว่า	กลยุทธ์ท่ีส�าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 คือการท�าให้เห็นเป็น

ตัวอย่างจากคนต้นแบบ	 ท่ีริเริ่มให้เห็นก่อนว่า	 เศรษฐกิจ

พอเพียง	สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริง	จากนั้น

คนในหมู่บ้านอื่นๆ	 ก็จะสนใจที่จะท�าตามค้นต้นแบบ	 จึง

ควรท่ีจะสนใจในการสร้างคนต้นแบบให้เพิ่มมากข้ึน	

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาวิจัยการประเมินผลจาก

การน�านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้	เพื่อวัดผล

การด�าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าได้รับผล
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ส�าเร็จหรือไม่

	 	 2.2	ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาในการจัดการด้านโครงสร้างการพัฒนา	และบริหาร

จัดการของภาครัฐ	 ซึ่งจะน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาความ

ยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน
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บทคัดย่อ

	 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างคุณค่าของระบบบริการ

สุขภาพแก่ผู้ป่วย	ครอบครัวและชุมชน	การปฏิบัติงานของพยาบาล	 เป็นลักษณะงานท่ีแสดงถึงความเป็นวิชาชีพ	 โดยมี

การจัดอัตราก�าลังพยาบาลวิชาชีพหมุนเปลี่ยนตลอดเวลา	เพื่อดูแลช่วยเหลือ	ติดตามประเมินอาการและเฝ้าระวังผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	 เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลหรือปัญหาของผู้ป่วยไปสู่ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 เป็น

ผู้ท�าหน้าที่แทนผู้ป่วยและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลรักษาอย่างจริงจัง	 พยาบาลวิชาชีพจึง

ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและ

ความปลอดภัย	ประกอบด้วยสมรรถนะ	3	ด้าน	คือ	(1)	ด้านความรู้ท่ีถูกต้อง	ทันสมัยและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ได้แก	่

ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	 ความรู้ในสาระส�าคัญของศาสตร์พื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี	เครื่องมือหรือแบบประเมินต่าง	ๆ	และความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ	(2)	ด้าน

ทักษะทางเทคนิค	 เป็นทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลหรือทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	 ได้แก่	 การประเมินสภาพและ

การคัดกรองผู้ป่วย	การอ่านและแปลผลการตรวจต่าง	ๆ 	การปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล	การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์	การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล	การสอนและการให้ข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง	และ	

(3)	ด้านทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	เป็นทักษะส�าคัญท่ีต้องใช้ควบคู่กับความรู้และทักษะทางเทคนิค	ได้แก่	การตระหนักรู้

ในสถานการณ์หรือการรับรู้สถานการณ์	การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	การท�างานเป็นทีม	ความกล้าแสดงออกหรือการโต้

แย้งอย่างสร้างสรรค์	ภาวะผู้น�า	และคุณธรรม	จริยธรรม

ค�ำส�ำคัญ:	การดูแลผู้ป่วย,	สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ,	คุณภาพและความปลอดภัย

Abstract

 Nursing	and	midwifery	 is	one	of	profession	 that	plays	an	 important	 role	 in	building	value	

of	 healthcare	 system	 for	 patients,	 families,	 and	 communities.	 Nursing	 performance	 indicates	 

professional	 practice.	 There	 is	 continuous	 nursing	 staffing	 for	 caring,	monitoring	 symptoms	 and	 

keeping	patients	under	constant	surveillance	and	being	mediator	in	referring	patients’	information	or	 

problems	to	multidisciplinary	team.	Registered	nurses	are	the	advocates	for	patients	and	support	them	in	 

สมรรถนะพยำบำลวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงมีคุณภำพและควำมปลอดภัย 
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participation	 in	 healthcare	 process.	 Hence,	 registered	 nurses	 should	 have	 competency	 

development	of	nursing	performance	in	a	role	of	registered	nurse	with	quality	and	safety.	Nursing	 

competencies	consist	of	3	aspects	(1)	aspect	of	modern	knowledge	and	research	utilization	including	 

knowledge	of	nursing	science,	basic	science,	health	science,	technology,	evaluation	tools,	and	infection	 

control	and	prevention	(2)	aspect	of	technical	skill	that	is	nursing	performance	skill	or	professional	 

practice	skill	including	patients’	assessment	and	screening,	interpretation	of	laboratory	results,	nursing	 

performance,	medical	equipment	utilization,	prevention	of	treatment	complications	and	instruction	

and	information	giving	for	continuous	care	and	(3)	aspect	of	non-technical	skill	that	is	an	essential	

still	used	with	knowledge	and	technical	skill	including	situational	awareness,	effective	communication,	

team	working,	assertiveness	and	creative	argument,	leadership,	and	virtue	and	ethics.

Keywords:	patient	care,	registered	nurses’	competencies,	quality	and	safety	

บทน�ำ
	 สถานบริการสุขภาพทุกระดับ	ผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสุขภาพ	ให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย	

และมีความพยายามพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ	เป็น

ที่ไว้วางใจ	 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการ	 ซึ่งองค์การอนามัยโลก	 (World	

Health	 Organization:	WHO)	 อธิบายความหมายของ

ความปลอดภัยไว้ว่า	เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก

ภัยหรืออันตรายทื่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการได้รับบริการ

สุขภาพให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะยอมรับได	้

คือระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้บนพ้ืนฐานของข้อมูล	

ความรู้	 ทรัพยากรและบริบทที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงความ

เสี่ยงระหว่างการไม่ได้รับหรือการได้รับการรักษาด้วยวิธี 

อื่น	 ๆ	 (Limpanyalert,	 2016)	 และเมื่อระบบบริการมี

ความปลอดภัย	คุณภาพการดูแลก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตาม

มา	กล่าวคือ	คุณภาพ	เป็นคุณลักษณะโดยรวมที่แสดงถึง

ความมีคุณค่า	สามารถตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวงัของผูร้บับรกิารหรือเหมาะสมกบัเป้าหมายทีก่�าหนด	

ในทางตรงกันข้ามหากมีความไม่ปลอดภัยเกิดจากการรับ

บริการด้านสุขภาพ	 จะน�ามาซึ่งความเจ็บปวดและความ

ทุกข์ทรมานของผู้ป่วย	 ครอบครัวและผู้ดูแล	 สร้างความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจมากมายจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	เกิด

ข้อร้องเรียน	 และปัญหาการฟ้องร้องที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลย	ี

การสื่อสารไร้พรมแดน	 เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการด�ารง

ชีวิตและแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์	 ยิ่งส่งเสริมให้

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในระบบบริการถูกน�ามาตีแผ่ได้

อย่างง่ายดายและรวดเร็ว	 ประกอบกับผู้รับสื่อไม่ได้กลั่น

กรองข้อมูลหรือไม่รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่าง	

ๆ	จึงก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น

	 คณุภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย	จงึเป็นหลกั

การพื้นฐานของคุณภาพการดูแล	ท่ีมีความส�าคัญต่อระบบ

บริการสุขภาพทั่วโลก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การบริการในโรง

พยาบาลทีต้่องให้ความส�าคญัเรือ่งการปฏบิตัติามมาตรฐาน

ที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ข้ึนจากการรับบริการ	การดูแลอย่างปลอดภัยและไม่ได้รับ

อันตราย	จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรพัฒนาและกระตุ้นให้ขึ้นใน

ระบบบริการของสถานบริการสุขภาพ	ทั้งนี้ทีมสุขภาพควร

ตระหนกัและมคีวามรู	้ความเชีย่วชาญในการดแูลรกัษาโดย

มคีวามปลอดภยัของผูป่้วยเป็นเป้าหมายส�าคญั	และเป็นการ

จัดการความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย	

โดยเริ่มเรียนรู้จากแต่ละเหตุการณ์	ไปสู่การวางระบบและ

การบูรณาการในการปฏิบัติงาน	(Supachutikul,	2016)	

	 ปัจจบุนัระบบบรกิารสขุภาพ	ได้มกีารเร่งรดัพฒันา

ให้เกิดระบบบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย	(safety	culture)	ซึ่งเป็นคุณลักษณะขององค์กร

ด้านความปลอดภัย	 คือการรับรู้ถึงธรรมชาติในกิจกรรม
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ขององค์กรที่มีความเสี่ยงสูง	มีโอกาสเกิดความผิดพลั้ง	สิ่ง

แวดล้อมที่ไม่ต�าหนิกัน	 ไม่มีการกล่าวโทษ	 และบุคลากร

สามารถรายงานความผิดพลั้งโดยไม่มีความวิตกกังวลหรือ

หวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษ	 มีความร่วมมือกันอย่างกว้าง

ขวางเพือ่ป้องกนัความล่อแหลมต่าง	ๆ 	และความเตม็ใจของ

องค์กรทีจ่ะสนับสนนุทรพัยากรเพือ่ความปลอดภยั	(Health	

Care	Accreditation	Institute,	2010)	บุคลากรมีทัศนคต	ิ

ความเชื่อ	การรับรู้	และให้คุณค่ากับความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน	ยอมรับในความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

ของตนเอง	 เพื่อนร่วมงาน	 ผู้ป่วย	 และผู้มาเยือน	 มีการ

ส่ือสารบนพ้ืนฐานความไว้วางใจกัน	ผู้บริหารมุ่งมั่นจัดการ

ให้เกิดความปลอดภัย	 (DeMaria,	 2017)	 องค์กรให้การ

สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ	 เหมาะสม	 ก�าหนดกฎ

ระเบยีบ	วธิปีฏบัิติงาน	สร้างบรรยากาศองค์กร	และจดัสภาพ

แวดล้อมให้เอือ้ต่อการปฏบิตัอิย่างปลอดภยั	(Health	Care	 

Accreditation	Institute,	2010;	Sngounsiritham,	2011)	

	 แม้ว่า	 จะมีความพยายามในการพัฒนาอย่างต่อ

เน่ือง	แต่ยังพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	ความไม่พึงพอใจ	

ความขัดแย้ง	ความเสี่ยงและความสูญเปล่าต่าง	ๆ 	เกิดข้ึน

ตลอดเวลา	เพราะการบรกิารในระบบบรกิารสขุภาพ	ผูป่้วย

มโีอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนทัง้ทีเ่กดิจากภาวะสขุภาพของผู้

ป่วยเอง	จากความผิดพลาดในการดูแลรักษาที่เกิดจากการ

ปฏบิตังิานทีไ่ม่ได้จงใจหรอืการกระท�าทีไ่ม่สามารถท�าให้เกดิ	

ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดได้	หรือเกิดความล้มเหลว

ในการวางแผนการดูแลรักษา	หรือเกิดความคลาดเคลื่อน

จากส่ิงที่ควรจะเป็นในกระบวนการ	ทั้งที่อาจส่งผลให้เกิด

หรือไม่เกิดความสูญเสียกับผู้ป่วย	ยิ่งไปกว่านั้นในการดูแล

รักษาผู้ป่วยวิกฤติ	หากการดูแลรกัษาเพือ่แก้ไขภาวะคกุคาม

ไม่มคีณุภาพ	ผู้ป่วยจะมโีอกาสเสยีชวีติสงูหรอืท�าให้การบาด

เจ็บหรืออาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน

ได้ทันที	 เพราะวิธีการรักษาต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 รูป

แบบการดูแลรักษาต้องการความรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	

ให้ความส�าคัญกับการจัดการภาวะคุกคาม	 ภาวะเครียด	

ความปวด	การให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ

ญาติ	(Papathanassoglou,	Williams	&	Benbenishty,	

2015)	

	 คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้

ป่วย	 จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมรรถนะของผู้ให้การดูแล

ด้านสุขภาพทุกระดับ	 ทุกวิชาชีพ	 เพราะสมรรถนะเป็น 

กลุ่มของทักษะ	ความรู้	 ความสามารถ	 รวมท้ังพฤติกรรม	

คณุลกัษณะและทศันคตขิองบคุลากรในการปฏบิตังิานอย่าง

มีประสิทธิภาพ	สร้างผลงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	

(Sarataphan,	2012)	หากผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพตั้งเป้า

หมายความปลอดภยั	และมคีวามพยายามในการปฏบิตักิาร

ดูแลผู้ป่วยให้บรรลุเป้าหมาย	 จะส่งผลให้การดูแลรักษา

ผู้ป่วยมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	 ความเสี่ยงก็จะลดลงและ

คุณภาพการดูแลก็จะเพิ่มข้ึนในท่ีสุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พยาบาลวิชาชีพที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างคุณค่าของ

ระบบบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย	 ครอบครัว	 และชุมชน	 ทั้ง

การส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การรักษาพยาบาลใน

ระยะเฉียบพลัน	 วิกฤติและเรื้อรัง	 รวมท้ังการฟื้นฟูสภาพ	

และเป็นผู ้ที่อยู ่ใกล้ชิดผู ้รับบริการมากที่สุด	 การปฏิบัติ

งานของพยาบาลถือเป็นลักษณะงานท่ีแสดงถึงความเป็น

วิชาชีพ	 มีการใช้กระบวนการพยาบาล	 ซึ่งเป็นกระบวน

การทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปฏิบัติ

งาน	มีการจัดอัตราก�าลังพยาบาลวิชาชีพหมุนเปลี่ยนตลอด

เวลา	 เพื่อดูแลช่วยเหลือ	 ติดตามประเมินอาการและเฝ้า

ระวังผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	 เป็นสื่อกลางในการ

ส่งต่อข้อมูลหรือปัญหาของผู้ป่วยไปสู่ทีมสหสาขาวิชาชีพ

ท่ีเกี่ยวข้อง	 เป็นผู้ท�าหน้าท่ีแทนผู้ป่วย	 และสนับสนุนให้

ผู ้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลรักษาอย่าง

จริงจัง	 พยาบาลจึงต้องมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	 กล่าวคือ	

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้	 ความ

สามารถ	ทักษะและคุณลักษณะอื่น	ๆ 	ที่ส่งผลให้การปฏิบัติ

งานของพยาบาลบรรลุวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และภารกิจของ

องค์กร	ดังนั้นสมรรถนะของพยาบาล	จึงมีผลต่อคุณภาพ

การพยาบาลที่จะส่งผลให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัย

ของผู้ป่วย	ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระยะวิกฤติ	และสามารถลดความรุนแรงของ

การเจ็บป่วยและการตายได้

	 อย่างไรก็ตาม	 การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก	

ความท้าทายของภาวะสุขภาพท่ีมีความซับซ้อนและความ

รนุแรงมากข้ึน	เกดิโรคอบัุตใิหม่	อบัุตซิ�า้	มคีวามก้าวหน้าของ

ระบบบริการสุขภาพและเทคโนโลยีการดูแลรักษา	สภาพ

สงัคมเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	และผูร้บับรกิารมโีอกาสเข้า

ถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความรู้มากข้ึน	ประกอบกับข้อจ�ากัด

และศกัยภาพในการจดับรกิารของสถานบรกิารแต่ละระดบั	

ทรพัยากรในการจดับรกิารไม่เพยีงพอ	สิง่เหล่านีล้้วนส่งเสรมิ
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ให้มีโอกาสเกิดเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	จึงจ�าเป็นต้องพฒันา

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวทันบริบทดังกล่าว	ซึ่ง

ผลการวจิยัความสามารถในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี

หน่วยงานหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลตติยภูมิแห่ง

หนึ่งพบว่า	แนวทางการพัฒนาความสามารถในการท�างาน

ของพยาบาลวิชาชีพมี	2	ประการ	ได้แก่แนวทางการพัฒนา

ปัจจัยด้านบุคคล	คือ	ทัศนคติในการท�างาน	ความช�านาญ

ในการท�างาน	และภาวะสุขภาพ	และแนวทางการพัฒนา

ปัจจัยด้านงาน	คือ	ลักษณะงาน	สภาพแวดล้อมการท�างาน	

การบริหารจัดการองค์กร	การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา

และผู้ร่วมงาน	(Satsue,	Siritarungsri,	Subtaweesin	&	

Wiratchpintu,	2017)	ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะและความ

สามารถในการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาล

วิชาชีพอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง	

	 บทความนี	้ผูเ้ขยีนน�าเสนอสมรรถนะของพยาบาล

วิชาชพีในการดแูลผูป่้วยอย่างมคีณุภาพและความปลอดภยั	

โดยก�าหนดกรอบสมรรถนะจากการศึกษาวิเคราะห์

สถานการณ์ในระบบบริการสุขภาพ	 ลักษณะของวิชาชีพ

การพยาบาล	การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม	ความท้าทาย

ของภาวะสุขภาพ	ความก้าวหน้าของระบบบริการสุขภาพ

และเทคโนโลยีในการดูแลรักษา	 และถอดบทเรียนจาก

ประสบการณ์ผู้เขียนในบทบาทพยาบาลวิชาชีพทั้งบทบาท

ผูป้ฏบิตังิานและผูร้บัผดิชอบด้านคณุภาพการดแูลผูป่้วยมา

นานกว่า	20	ปี	เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับองค์กรพยาบาลใน

การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพต่อไป

สมรรถนะพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงมีคุณภำพ
และควำมปลอดภัย
	 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับการดูแลผู ้ป ่วยอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย	

หากพยาบาลมีสมรรถนะอย่างเพียงพอก็จะปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 ซึ่งผลการศึกษา

ของ	 Kunsiripunyo	 (2015)	 ที่ได้ศึกษาเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ	

และน�ามาสังเคราะห์สมรรถนะพยาบาลวชิาชพีโดยใช้กรอบ

ตามมติของสภาการพยาบาล	จัดกลุ่มสมรรถนะไว้	8	ด้าน

คือ	จริยธรรม	จรรยาบรรณและกฎหมาย	การปฏิบัติการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์	คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ	ภาวะ

ผู้น�าการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ	 วิชาการและการ

วจิยั	การสือ่สารและสมัพนัธภาพ	เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

และสังคม	และผลการศึกษาอื่น	ๆ 	ที่แสดงถึงสมรรถนะของ

พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง	ๆ 	ซึ่งเป็นสมรรถนะ

ท่ีเก่ียวข้องกับความรู้	ความสามารถในการดูแลและแก้ไข

ปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือกลุ่มอาการ	และสมรรถนะ

ด้านการสื่อสาร	 การประสานงานและการท�างานร่วมกับ

บุคคลอื่น	การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	การสอนและการวิจัย	

เช่น	การศึกษาของ	Pasukunthapuk	&	Viparksongkoh 

(2014)	เกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ

โรคหลอดเลอืดสมองให้ระดบัความส�าคญักบัสมรรถนะหลกั	

9	ด้าน	คือ	ความรู้เรื่องโรคความสามารถในการประเมิน

และจัดการภาวะเร่งด่วนการให้ยาละลายลิ่มเลือด	 การ

พยาบาลในการประเมินและจัดการเมื่อพ้นภาวะเร่งด่วน

การพยาบาลเพื่อวางแผนจ�าหน่ายและดูแลต่อเนื่อง	 การ

สื่อสารและการประสานงาน	 การเป็นผู้น�า	 การถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล	และการวิจัยและ

พัฒนาทางการพยาบาล	 และผลการศึกษาสมรรถนะของ

พยาบาลทีร่บัผดิชอบดแูลผูป่้วยเบาหวานของ	Chontawan,	

Akkadechanun	&	Pornwiang	(2015)	พบว่าสมรรถนะ

ของพยาบาลมี	9	ด้าน	คือ	การจัดการดูแล	การดูแลกลุ่ม

เป้าหมายหรือกลุ่มเฉพาะโรคท่ีมีปัญหาสุขภาพซับซ้อน	

การประสานงาน	การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	การสอน	การ

ฝึกและการเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติสมรรถนะ	 การให้ค�า

ปรึกษาทางคลินิก	 การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 การให้

เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม	การใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์และการจัดการและประเมินผลลัพธ์	

	 จะเห็นได้ว่า	 สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยทุกราย	

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยทั่วไปหรือการดูแลเฉพาะโรค

หรอืกลุม่อาการ	สมรรถนะของพยาบาลวชิาชพีทีจ่ะสามารถ

ดูแลผู้ป่วยแต่ละรายให้มีคุณภาพและความปลอดภัยได้นั้น	

พยาบาลต้องมีสมรรถนะหรือแสดงพฤติกรรมการดูแลผู้

ป่วยท่ีสะท้อนถึงความสามารถเชิงวิชาชีพการพยาบาล	 3	

ด้าน	 คือ	 ด้านความรู้ท่ีถูกต้อง	 ทันสมัย	 และใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์	ด้านทักษะทางเทคนิค	และด้านทักษะที่ไม่ใช่

ทางเทคนิค	ดังนี้

	 1.	ด้านความรู้ที่ถูกต้อง	ทันสมัย	และใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์	 เป็นความสามารถของพยาบาลท่ีแสดงออก

ในการปฏิบัติการพยาบาลท่ีสะท้อนถึงการใช้ความรู้	 การ

พัฒนาตนเองด้านวิชาการ	ความสามารถในการปฏิบัติงาน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 187

อย่างต่อเนื่อง	แสวงหาหรือริเริ่มองค์ความรู้ใหม่	ใฝ่รู้	และ

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามหลักการที่ถูกต้อง	ทันสมัย	

และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	 เพราะความรู้เป็นพื้นฐานที่

ต้องใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทักษะทางเทคนิค

และทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	หากพยาบาลขาดความรู้ก็จะ

ไม่สามารถใช้ข้อมูลของผู้ป่วยในการจัดการแก้ไขปัญหา

ได้	น่ันคือ	การรับรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น	ส่งผลต่อความเข้าใจใน

ปัญหาของผู้ป่วย	ท�าให้การคาดการณ์ปัญหาไม่ได้	และการ

ตัดสินใจในการกระท�าใด	ๆ 	ที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยก็จะ

ไม่เกิดขึ้น	ซึ่งความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคล	2	ส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

กันคือ	 ข้อความรู้ที่ต้องเรียนรู้มี	 4	 ล�าดับขั้น	 คือ	 ความ

รู้ที่เป็นข้อเท็จจริง	 ความรู้ที่เป็นมโนทัศน์	 ความรู้ที่เป็น 

กระบวนการขั้นตอน	ความรู้ในส่วนของการหยั่งรู้ถึงวิธีคิด

ของตนเอง	และพฤติกรรมการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้	มี	6	

ระดับ	ได้แก่	ความจ�า	ความเข้าใจ	การปรับใช้	การวิเคราะห์	

การประเมิน	และการสร้างสรรค์	(Tuntavanitch,	2014)	

พยาบาลวิชาชีพจึงต้องใช้ความรู้ทั้งแนวกว้างและเชิงลึกใน

การปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 	 1.1.	ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	

เป็นความสามารถในการใช้ความรู ้ในศาสตร์ทางการ

พยาบาล	 เช่น	 กระบวนการพยาบาล	 ทฤษฎีทางการ

พยาบาล	 มาตรฐานวิชาชีพ	 ความรู้เกี่ยวกับโรคและการ

รักษา	แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่าง	ๆ

	 	 1.2	 ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 เป็น

ความสามารถในการน�าสาระส�าคัญของศาสตร์ท่ีเป็นพื้น

ฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมาผนวกใน

กระบวนการดูแลผู้ป่วย	เช่น	เภสัชศาสตร์	โภชนาศาสตร	์

กายวภิาคศาตร์	พยาธ	ิสรรีวทิยา	รวมทัง้กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กับการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 	 1.3	 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี	 เครื่อง

มือหรือแบบประเมินต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้

ป่วย	 เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีในการดูแลรักษาผู้ป่วย	เช่น	สัญญาณเตือนก่อน

เกิดภาวะวิกฤติ	แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกด

ทับ	แบบประเมินความรุนแรงหรืออาการวิกฤติ

	 	 1.4	 ความรู้ในการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อ	 เป็นความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการ

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	 เช่น	การป้องกันการแพร่

กระจายเช้ือ	การแยกผู้ป่วย	แนวทางปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อป้องกันการติดเช้ือของผู้ป่วย	การใช้หลักปราศจากเชื้อ	

การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย	การท�าความสะอาดมือ

	 2.	ด้านทักษะทางเทคนิค	เป็นทักษะในการปฏิบัติ

การพยาบาลหรอืทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพีทีต้่องใช้ควบคู่

กับความรู้และทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	ซึ่งพยาบาลวิชาชีพ

ทกุคนได้รบัการพฒันามาตั้งแต่ระยะของการเรียนการสอน	

และเมื่อส�าเร็จการศึกษาต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้

เกดิความเชีย่วชาญทีส่ามารถดแูลผูป่้วยได้อย่างคล่องแคล่ว	

มีความช�านาญทางเทคนิค	และเกิดเป็นองค์ความรู้ภายใน

ตนเอง	ดังนี้	(Kumkong,	2014)

	 	 2.1	การประเมินสภาพและการคัดกรอง

ผู้ป่วย	 เป็นความสามารถในการประเมินสภาพผู้ป่วยหรือ

การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วยอย่างครบถ้วน	ครบองค์

รวม	 และถูกต้องตามมาตรฐานการดูแลทันทีท่ีรับไว้ใน

ความดูแล	สามารถใช้เครื่องมือหรือแบบประเมินต่าง	ๆ 	ท่ี

เก่ียวข้องกับการประเมินผู้ป่วย	รวมถึงการประเมินสภาพ

ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละโรค	และการติดตามเฝ้าระวังหรือ

ประเมินซ�้าอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการดูแลรักษาจน

จ�าหน่ายออกจากหน่วยงาน

	 	 2.2	การอ่านและแปลผลการตรวจต่าง	ๆ 	

เป็นความสามารถในการอ่านและแปลผลการตรวจต่าง	ๆ 	

ของผู้ป่วยแต่ละโรคหรือกลุ่มอาการได้ถูกต้อง	แม่นย�า	เช่น	

การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	การแปลค่าของสัญญาณเตือน

ก่อนเกิดภาวะวิกฤติ	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

ผลการตรวจต่าง	ๆ	รวมท้ังการตอบสนองต่อผลการตรวจ

ท่ีผิดปกติอย่างเหมาะสม

	 	 2.3	 การปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล	

เป็นสามารถในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลทั้งระดับ

พื้นฐานและระดับสูงในการดูแลและช่วยเหลือหรือแก้ไข

ภาวะฉุกเฉินได้อย่างคล่องแคล่ว	 ว่องไวและถูกต้อง	 เช่น	

การช่วยชีวิต	 การให้เลือด	 การบริหารยาฉุกเฉินหรือยา

ที่มีความเสี่ยงสูง	 การเตรียมเครื่องมือและช่วยแพทย์ท�า

หัตถการต่าง	ๆ 	สามารถจัดล�าดับการดูแลตามความส�าคัญ

เร่งด่วน	 รวมท้ังการจัดการแก้ไขอาการรบกวนของผู้ป่วย

หรือดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอาการรบกวนต่าง	 ๆ	 ทั้ง

ด้านร่างกายจิตใจ	อารมณ์และสังคม

	 	 2.4	การใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการ

แพทย์	 เป็นความสามารถในการใช้เครื่องมือ	 อุปกรณ์
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ทางการแพทย์	และการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการดูแล

รักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน	

เร่งด่วนต้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	

ว่องไวโดยไม่ต้องศึกษาคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน

	 	 2.5	การป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากการ

รักษาพยาบาล	เป็นการปฏบิติัการพยาบาลเพือ่ป้องกนัภาวะ

แทรกซ้อนที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละรายหรือ

แต่ละกลุ่มโรค	รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากผล

ข้างเคียงของการรักษาเช่น	การให้เลือด	การให้ออกซิเจน	

การจ�ากัดการเคล่ือนไหวผู้ป่วย	การผูกยึด

	 	 2.6	 การสอนและการให้ข้อมูลเพื่อการ

ดูแลต่อเน่ือง	เป็นความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพ

และพลังอ�านาจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลในการปฏิบัติการดูแล

ตนเองได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องระยะยาว	ตลอดจนการ

เฝ้าติดตามอาการตนเองระหว่างอยู่ที่บ้านและการติดต่อ

กลับสถานบริการเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

	 3.	ด้านทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	 เป็นทักษะทาง

ปัญญา	ทักษะทางสังคม	และทักษะรอบด้านของบุคคลท่ี

ใช้ร่วมกับความรู้และทักษะทางเทคนิค	 เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในการกระท�าภาระกิจใด	

ๆ	ได้แก่	ทักษะการท�างานเป็นทีม	การบริหารจัดการงาน

ที่ส�าคัญ	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	 การ

ตัดสินใจ	 (Raksamani,	 2015)	 ซึ่งผลการวิจัยสนับสนุน

ว่า	ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคมีความจ�าเป็นในกระบวนการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย	 ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความปลอดภัย	

คุณภาพการดูแลสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ	 (Youngson,	

2011;	Gordon,	Box,	Farrell,	&	Stewrt,	2015)

	 การมคีวามรูแ้ละทกัษะทางเทคนคิไม่เพยีงพอท่ีจะ

ดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภยั	จ�าเป็นต้องพฒันาทกัษะทีไ่ม่ใช่

ทางเทคนิคควบคู่กันทุกกระบวนการ	 เพราะสามารถช่วย

เพิ่มคุณภาพของทักษะทางเทคนิค	ลดความผิดพลาด	เพิ่ม

ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโดยลดปัจจัยด้านมนุษย์ใน

การปฏิบัติงาน	และมีหลักฐานสนับสนุนว่า	การฝึกทักษะที่

ไม่ใช่ทางเทคนิคควบคูก่นัไปช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีน

รู้ด้านทักษะทางเทคนิคให้เพิ่มขึ้น	รวมถึงท�าให้ทัศนคติต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยดีขึ้น	(Raksamani,	2015)	ดังการ

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางคลินิกและทักษะที่ไม่ใช่ทาง

เทคนิคในมุมมองของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางพบว่า	 ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคมีความเชื่อม

โยงกับสมรรถนะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	(Jolstad,	

Rosnæs,	Lyberg	&	Severinsson,	2017)	ดังนั้น	ทักษะ

ท่ีไม่ใช่ทางเทคนิคจึงเป็นสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่

ต้องพัฒนา	ดังนี้

	 	 3.1	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือ

การรับรู้สถานการณ์	(situation	awareness)	เป็นการรับ

รู้ถึงองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กนัในช่วงเวลาหนึง่	การเข้าใจความหมายของเหตกุารณ์นัน้	

และการคาดการณ์ถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หรอืความเป็นไปได้ของ

เหตุการณ์นั้นภายหลังจากการจัดการตัวแปรหรือปัจจัยที่

เก่ียวข้อง	(Endsley,	1995)	หรือมีความไวต่อสถานการณ์

ท่ีเกิดข้ึนหรือเฉลียวใจ	นั่นคือตระหนักว่าเป็นสถานการณ์ที่

มีปัญหา	การรู้ขีดความสามารถของตนเอง	การมีภาวะผู้น�า

ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม	การบริหารจัดการทรัพยากรที่

มีจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และการล�าดับความส�าคัญ

ของงานท่ีต้องท�า

	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์เป็นทักษะแรกท่ีใช้

ในการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 เพื่อน�าไปสู่การตัดสิน

ใจและการกระท�าก่อนเกิดปัญหาหรือรุนแรงมากข้ึน	 โดย

มีกระบวนการ	3	 ข้ันตอนคือ	1)	การรับรู้	 (perception)	

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสตา	หู	จมูก	

ลิ้น	กาย	ปัญหาข้ันตอนนี้คือ	มนุษย์มีความสามารถจ�ากัด	

มีข้อมูลไม่เพียงพอ	จดจ่ออยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์

หนึ่ง	มีความเครียด	อคติ	2)	การเข้าใจ	(comprehension)	

เมื่อรับรู้สมองจะท�าหน้าที่แปลความที่ได้รับจากข้อมูล	ขั้น

ตอนนี้ต้องอาศัยความรู้	 ประสบการณ์	 การคิดวิเคราะห	์

ปัญหาในข้ันตอนนี้คือ	ไม่มีความรู้	ขาดประสบการณ์	รูป

แบบการคิดวิเคราะห์มีปัญหา	และ	3)	การคาดการณ์หรือ

สร้างภาพผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมา	 (projection)	 เมื่อสมอง

แปลข้อมูลที่ได้รับแล้ว	 สมองจะคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้น

เพื่อน�าไปสู ่การตัดสินใจแก้ไขหรือจัดการเหตุการณ์นั้น	 

(Saengaram,	 2016;	 Raksamani	 &	 Jirativanont,	

2018)	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์จึงมีความจ�าเป็นใน

การจัดการภัยคุกคามและความผิดพลาด	(Threat	&	Error	 

Management:	TEM)	ในการดูแลผู้ป่วย	โดยผู้ปฏิบัติงาน

ต้องมีการตระหนักรู้ในสถานการณ์ว่ามีภัยคุกคาม	ซึ่งอาจ

เป็นภัยคุกคามภายในหรือตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง	และภัย

คกุคามภายนอกหรอืสิง่ภายนอกตวัผูป้ฏบัิตงิาน	และจดัการ

แก้ไขป้องกัน	 หากจัดการได้ก็จะไม่มีผลกระทบหรือเกิด
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ความผิดพลาด	แต่ถ้าไม่มีการตระหนักรู้ในสถานการณ์ว่า

มีภัยคุกคาม	ก็จะไม่มีการจัดการจนอาจก่อให้เกิดความผิด

พลาดและผลกระทบขึน้	ดังนัน้การตระหนกัรูใ้นสถานการณ์

จะน�าไปสู ่การป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์	(Theprugsa,	2016)

	 การสร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์	 จึงต้อง

จัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับรู้และความเข้าใจ

ซึง่จะน�าไปสูก่ารตระหนกัรูใ้นสถานการณ์	ทีจ่ะส่งผลให้การ

คาดการณ์และการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ	โดยวิธีการคือ	

1)	เพิม่การรบัรูผ่้านทางประสาทสมัผสัอย่างมปีระสทิธภิาพ	

คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	โดยแก้ไขการสูญเสียการรับรู้

หรือสภาพที่ไม่พร้อมต่อการรับรู้	เช่น	เจ็บป่วย	สับสน	คิด

เรื่องอื่นหรือจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	มีปัญหาท่ียังไม่

ได้รับการแก้ไข	 มีความบกพร่องของการสื่อสาร	 ก�ากวม	

ความเครียด	 ความหิว	 ภาระงานมาก	 สถานการณ์ที่ต้อง

เร่งรีบ	ปฏิบัติงานติดต่อกันนานเกิน	8	ชั่วโมงจนเกิดความ

อ่อนล้า	 ซึ่งผลการวิจัยยืนยันว่า	 การอดนอนมีผลทางลบ

ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานในคลินิก	 ท�าให้เกิดความผิด

พลาดมากขึน้	และจดัระบบงานหรอืใช้เครือ่งมอื	เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการเพิ่มการรับรู ้หลายวิธีร่วมกัน	 เช่น	

ระบบเสียงเตือนจากเครื่องมือและแสดงด้วยภาพ	 รวม

ทั้งลดความกดดันจากสภาพงานที่เร่งรีบ	 (Health	 Care	 

Accreditation	Institute	(Public	Organization),	2015)	

2)	 ส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้อง	 ด้วยการจัดอบรม	 สัมมนา	

ประชุมชี้แจงหรือสื่อสารกระบวนการปฏิบัติงานให้รู้อย่าง

ทั่วถึง	และ	3)	สร้างความเข้าใจในสถานการณ์	โดยการเพิ่ม

ประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้อย่างหลากหลายและแตกต่าง

กัน	ที่จะน�าไปสู่การเข้าใจสถานการณ์ให้มากขึ้น	แนวทาง

การเพิ่มประสบการณ์	 เช่น	 ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ�าลอง	

เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน	ทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วย

และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ	เช่น	การตามรอยผู้ป่วย	

ทบทวนขณะดแูลหรอืทบทวนข้างเตียง	ทบทวนเวชระเบยีน	

ทบทวนอุบัติการณ์ต่าง	ๆ 	ทบทวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต	รวม

ทั้งการฝึกบริหารความเสี่ยงทางคลินิกเชิงรุก

	 	 3.2	 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ

สุนทรียสนทนา	 เป็นการใช้เทคนิคการสื่อสารที่เป็นสากล

และมีประสิทธิภาพและการใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา	

เพราะการสื่อสารเป็นทักษะที่ส�าคัญและมักเป็นสาเหตุของ

การเกิดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วยซึ่งการสื่อสารใน

ลักษณะท่ีไม่มีมาตรฐานและการขาดความเป็นหนึ่งเดียว

ของทีมเป็นสาเหตุหลักของการสื่อสารที่ท�าให้เกิดการผิด

พลาดในการดูแลรักษาผู้ป่วย	เช่น	ความล้มเหลวในโอกาส

ของการสือ่สารคอืสือ่สารในเวลาไม่เหมาะสมหรอืไม่สือ่สาร

ความล้มเหลวในข้อมูลท่ีต้องการสื่อสารคือ	ข้อมูลที่ได้รับ

ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงความล้ม

เหลวท่ีเก่ียวกับตัวผู้ฟังคือ	ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการตัดสินใจไม่ได้

อยู่ในการสนทนาขณะนั้นความล้มเหลวท่ีจะสนองความมุ่ง

หมายคือ	 การสื่อสารท่ีไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ

แปลความผิดท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้การพัฒนา

ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	จึงเป็นการแลกเปล่ียน

ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ร่วมกันในทีมรวมถึงการท�าความเข้าใจใน

อารมณ์และความรูส้กึนกึคดิทีอ่ยูภ่ายใต้ข้อมลู	เพราะทกัษะ

การสือ่สารเป็นตวัประสานความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรอื

กลุ่มคน	ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่จะน�าไปสู่การจัดการที่ถูก

ต้อง	เหมาะสมกับสถานการณ์

	 สถาบันพัฒนาบริการสุขภาพ	 (Institute	 for	

Healthcare	Improvement:	IHI)	ได้แนะน�าการแก้ปัญหา

การสื่อสาร	ซ่ึงเป็นสาเหตุรากของหลายปัญหาในการดูแลผู้

ป่วยด้วยกรอบอักษรย่อ	SBAR	ต่อมามีการเพิ่มเป็น	ISBAR	

(identification-situation-background-assessment 

-ommendation)	 ซึ่งเป็นการก�าหนดกรอบการสนทนา

หรือการรายงานข้อมูลในระหว่างการดูแลผู้ป่วย	เพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับภาวะสุขภาพผู้ป่วยระหว่าง

ผู ้ ให ้การดูแล	 มีเป ้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการสื่อสารในภาวะวิกฤติ	ท�าให้เพิ่มความ

ปลอดภัย	คือ	I:	identification:	การระบุช่ือ	คือระบุตัวผู้

รายงาน	 และระบุตัวผู้ป่วย	 S:	 situation	 สถานการณ์ผู้

ป่วยที่ท�าให้ต้องรายงานโดยระบุเหตุผลหรือปัญหาส้ัน	 ๆ	

ท่ีส�าคัญและตรงประเด็น	ระบุเวลาท่ีเกิดอาการรุนแรง	B:	 

background	ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยอย่างกระชับ	ชัดเจน	

A:	assessment	การประเมินสถานการณ์	ความรุนแรง	ผล

การวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาผู้ป่วย	

และ	 R:	 RECOMMENDATION	 ความคิดเห็นหรือความ

ต้องการของพยาบาลในการแก้ปัญหาของผู้ป่วยในขณะนั้น	

	 นอกจากนี	้กระบวนการสนุทรยีสนทนาช่วยพฒันา

ทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	สามารถใช้เป็นแนวทาง

หนึ่งในการพัฒนาเทคนิคการสื่อสาร	เป็นกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์ทาง
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ความคิด	 เป็นการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้สึก	 องค์ความรู้

ภายในตวับคุคลเป็นกระบวนการทีน่�าความรูใ้นตวับคุคลให้

ปรากฎขึ้น	รวมถึงการพัฒนาทักษะการตั้งค�าถาม	การน�า

เสนอความคดิ	การฟังและการไตร่ตรองความคดิอยูใ่นภาวะ

อสิระทีท่�าให้เกดิบรรยากาศการแลกเปลีย่นแบ่งปันความคดิ	

ความรู้สึก	ความเข้าใจทั้งของตนเองและบุคคลอื่นภายใน

กลุ่มอย่างแท้จริง	 เป็นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 การ

ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันมีความลุ่มลึกต่อการท�าความ

เข้าใจต่อกัน	ไม่ตัดสินใจทันที	ท�าให้มีการไตร่ตรองความคิด

ในตัวบุคคล	ท�าให้เกิดกระแสไหลเวียนของความคิด	ความ

เข้าใจระหว่างกันภายในกลุ่ม	เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ

ของการเรียนรู้ของบุคคลและพัฒนาสู่การเรียนรู้ของกลุ่ม	

(PoNgern,	 2013)	 ดังการศึกษาแนวคิดการจัดกิจกรรม

สุนทรียสนทนาของ	 Chumpeeruang,	Wattanatorn,	

Hingkanont	&	Keawurai	(2013)	พบว่า	1)	หลักส�าคัญ

ของกระบวนการสุนทรียสนทนา	ได้แก่	การฟังอย่างลึกซึ้ง	

การเคารพ	การสะท้อน	และการเผยตนด้วยเสียงภายใน	2)	

การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเคารพ	ได้แก่	การฟังอย่าง

ไม่ตัดสิน	เคารพในความเห็นต่าง	3)	การจัดกิจกรรมเพื่อให้

เกิดการฟังอย่างลึกซึ้ง	ได้แก่	การจับคู่เล่าเรื่องและรับฟัง

อย่างใส่ใจ	4)	การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดสะท้อนคิดอย่าง

ใคร่ครวญได้แก่	การเขียนบันทึก	จับคู่สะท้อน	ซักถาม	และ	

5)	การจัดกิจกรรมเพื่อให้เผยออกด้วยเสียงภายใน	ได้แก	่

การสร้างบรรยากาศและพื้นที่ปลอดภัย

	 	 3.3	การท�างานเป็นทีม	เป็นการท�างาน

ร่วมกันของบุคคลตั้งแต่	2	คนขึ้นไป	เพื่อจุดมุ่งหมายร่วม

กันที่แต่ละบุคคลมีบทบาทชัดเจนมีการใช้ทรัพยากรร่วม

กันและส่ือสารกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสานความ

ร่วมมือกับผู้รับบริการ	 ผู้ร่วมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ	

ในระบบบริการสุขภาพ	 การท�างานเป็นทีมเกิดขึ้นตลอด

เวลาและมีลักษณะแตกต่างจากองค์กรอื่นคือบุคลากรใน

ทีมมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพท�างานภายใต้ระบบ

งานที่ซับซ้อนทั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์	

มีความกดดันจากเวลาและสภาวะผู้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้อง	

และมีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เกิดขึ้นตลอดเวลา

ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวถูกกระตุ้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

ทีม	เพราะผู้ป่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาการที่เกิดขึ้นของตัว

เอง	สมาชิกทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละคน	เคารพ

ในความเป็นผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ายและให้มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ผลดีท่ีสุด	ดังนั้น

ทีมดูแลผู้ป่วยท่ีสามารถท�างานร่วมกันได้	 จึงต้องมีความ

ไว้วางใจและเข้าใจในบทบาทของกันและกัน	 และต้อง

สามารถท�างานเป็นทีมร่วมกันในบทบาทผู้น�าและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล	 และทีมสุขภาพทุกระดับในบริบท

หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งผลการศึกษาพบว่าการ

ปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพช่วยท�าให้คุณภาพบริการดี

ข้ึนและช่วยลดค่าใช้จ่าย	 และทีมที่ดีจะช่วยลดความผิด

พลาดในการปฏิบัติงานและช่วยเพิ่มคุณภาพในการดูแล	

(Somcharoen,	2015)

	 	 3.4	ความกล้าแสดงออกหรือการโต้แย้ง

อย่างสร้างสรรค์	 เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความกล้าพูด	

กล้าคิด	กล้ากระท�าในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้

อื่นและไม่วิตกกังวลใจ	แสดงกิริยาอาการว่ามีความคิดเห็น

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ปิดบังหรืออ้อมค้อม	เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง	 สุภาพ	 เลือกใช้ค�าพูดที่เหมาะสมและสร้างสรรค	์

หรือการพูดในเชิงบวกกับผู ้ร่วมงานผู ้รับบริการและทีม

สหวิชาชีพรวมทั้งการพูดตรงไปตรงมาในเวลาที่เหมาะสม

แสดงกิริยาท่าทางเหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ	

ไม่ก้าวร้าวและเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยไม่ก้าวก่ายหรือ

ล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น	ทั้งนี้ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญ

กับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีมุมมองแตกต่างกัน	

	 ความกล ้าแสดงออกหรือการโต ้แย ้งอย ่าง

สร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้	 โดยการพัฒนาความรู ้ใน

วชิาชพีเพือ่เป็นแรงสนบัสนนุให้คณุเกดิความมัน่ใจในความ

คดิ	การพดูและการกระท�า	พฒันาความคดิโดยฝึกคดิสิง่ใหม่	

ๆ	พฒันาการน�าเสนอเพือ่ให้กล้าเผชญิความจรงิและยอมรบั

ความคิดของผู้อื่นโดยไม่กลัวข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้ง	และ

พฒันาการโน้มน้าวชกัจงูให้อกีฝ่ายเชือ่และคล้อยตามความ

คิดเห็น	 โดยมีความมั่นใจและมีความหนักแน่นของข้อมูล

หรือสิ่งท่ีน�าเสนอ	 และควรยกตัวอย่างจากประสบการณ์

ประกอบการโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตาม	Sritragool	(2016)	

เสนอวิธีการฝึกพูดท่ีเหมาะสม	4	 ข้ันตอน	คือ	1)	อธิบาย	

(describe)	เป็นการพูดถึงพฤติกรรมท่ีไม่ชอบของอีกฝ่าย

อย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ	โดยไม่ใช้อาอารมณ์ตัดสิน	ใช้

ภาษาง่าย	ชัดเจน	อธิบายถึงเวลา	สถานที่	และความถี่ของ

พฤติกรรมนั้นอย่างเฉพาะเจาะจง	2)	แสดงออก	(express)	

เป็นการบอกความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้น

ในสถานการณ์หนึ่งให้อีกฝ่ายรู้	และพูดแสดงความรู้สึกท่ีไม่
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แสดงอาการโกรธหรือกระแทกกระทั้น	 หลีกเลี่ยงการพูด

ในลักษณะที่ท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยหรือพูดโจมตี	 3)	 ระบุ

หรือชี้ชัด	 (specify)	 เป็นการพูดออกมาอย่างชัดเจนถึง

พฤติกรรมที่ต้องการให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง	 โดยอีกฝ่าย

สามารถท�าตามได้โดยปราศจากความรู้สึกเจ็บใจหรือสูญ

เสีย	และการขอร้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องไม่มาก

และมีเหตุผลเพียงพอ	และ	4)	ผลที่ได้รับหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน

ตามมา	 (consequence)	 เป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบ

ว่า	การเปล่ียนพฤติกรรมจะมีผลอะไรตามมาหรือเป็นการ

ให้รางวัล	ซึ่งอาจเป็นค�าชมเชยหรือการกระท�าหรือค�าพูด 

ใด	ๆ	ที่เป็นผลทางบวก

	 	 3.5	 ภาวะผู้น�า	 เป็นกระบวนการเสริม

สร้างความสามารถในการชี้แนะ	 สั่งการหรืออ�านวยการ

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อบุคคลหรือกลุ่มคนให้ปฏิบัติ

ตามด้วยความสมัครใจและมีความพึงพอใจเพ่ือบรรลุเป้า

หมายร่วมกัน	ภาวะผู้น�าจึงเป็นองค์ประกอบที่จ�าเป็นอย่าง

ยิง่ในการปฏบิตังิาน	การมภีาวะผูน้�าท�าให้มฐีานอ�านาจและ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	 ผู้ที่มีภาวะผู้น�าจะแสดงบทบาท

โน้มน้าวชักชวนชี้แนะหรือผลักดันให้บุคคลอื่นยอมรับและ

ปฏิบัติตาม	ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรใน

สถานการณ์ทีห่ลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า	ภาวะ

ผู้น�าต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่เป็น

เลิศและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเผชิญหน้ากับภาวะ

ความกดดันต่าง	ๆ	และต้องสื่อสารกับสหสาขาวิชาชีพให้

เกิดการแก้ไขปัญหาผู้ป่วย

	 	 3.6	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 เป็นความ

ประพฤติที่ดีงาม	เหมาะสม	และถูกต้องของบุคคลท้ังกาย	

วาจาและใจ	 ปฏิบัติต่อผู้รับบริการโดยค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล	 ยอมรับความแตกต่างในคุณค่า	 ความเช่ือ

และพฤติกรรมของผู ้ รับบริการโดยไม่ตัดสินจากความ

คิดของตนเอง	 จัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม	

เลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักจริยธรรม	

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 รวมทั้งการเป็นแบบอย่าง

ที่ดีด้านจริยธรรม	 ซึ่งผลการวิจัยจริยธรรมในการปฏิบัติ

การพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหาร

ทางการพยาบาลพบว่า	มีจ�านวน	10	เรื่อง	ได้แก่	1)	การ

พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย	2)	ความซื่อสัตย์	3)	ความอาทรต่อผู้ป่วย	

4)	การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน	5)	การมีระเบียบ

วินัย	6)	การเสียสละ	7)	การมีพฤติกรรมการบริการและมีใจ

ให้บริการที่ดี	8)	การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและไม่เลือก

ปฏิบัติ	9)	ความรับผิดชอบ	และ	10)	การรักษาความลับ 

(Arpanantikul,	Prapaipanich,	Senadisai	&	Orathai,	

2014)	 การพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมจะท�าให้พยาบาล

ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ	 และปฏิบัติการพยาบาล

อย่างมีคุณภาพและดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย

บทสรุป
	 คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้

ป่วย	 มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับสมรรถนะของพยาบาล

วิชาชีพ	 เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาล

วิชาชีพ	 มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด	 มีการจัดอัตรา

ก�าลังหมุนเปลี่ยนตลอดเวลา	 เพื่อเฝ้าติดตามอาการและ

ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นสื่อกลางในการส่งต่อ

ข้อมูลหรือปัญหาของผู้ป่วยไปสู่ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เป็น

ผู้ท�าหน้าที่แทนผู้ป่วยและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการดูแลรักษาอย่างจริงจัง	 จึงต้องพัฒนา

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้

อย่างปลอดภัย	 แม้สถานการณ์โลกและภาวะสุขภาพจะ

เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม	 คือ	 1)	 ด้านความรู้ที่ถูกต้อง	 ทัน

สมัยและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ได้แก่	ความรู้ในศาสตร์

ทางการพยาบาล	 ความรู้ในสาระส�าคัญของศาสตร์ที่เป็น

พื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ความ

รู้เกี่ยวกับเครื่องมือหรือแบบประเมินต่าง	 ๆ	 และความรู้

ในการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ	 2)	 ด้านทักษะทาง

เทคนิค	 เป็นทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลหรือทักษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ	 ได้แก่	 การประเมินสภาพและการ

คัดกรองผู้ป่วยการปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลขั้นพื้น

ฐานและข้ันสูง	การอ่านและแปลผลการตรวจต่าง	ๆ	การ

ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	การป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนจากการรกัษาพยาบาล	การสอนและการให้ข้อมลู

เพื่อการดูแลต่อเนื่องและ	3)	ด้านทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	

เป็นทักษะส�าคัญท่ีต้องใช้ควบคู่กับความรู้และทักษะทาง

เทคนิค	 ได้แก่	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือการรับรู้

สถานการณ์	การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	การท�างานเป็น

ทีม	 ความกล้าแสดงออกหรือการโต้แย้งอย่างสร้างสรรค	์

ภาวะผูน้�า	และคณุธรรม	จรยิธรรม	ซึง่ผูบ้รหิารการพยาบาล

สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพยาบาล	 และสถาบัน
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การศึกษาทางการพยาบาลน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

ศึกษาภาคปฏิบัติได้	ดังนี้

	 1.	 องค์กรพยาบาล	 ควรพัฒนาสมรรถนะของ

พยาบาลวิชาชีพทั้ง	3	ด้าน	เพราะเป็นสมรรถนะที่ต้องใช้

ควบคู่กันไปในการปฏิบัติงานอย่างแยกจากกันไม่ได้	และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แต่ละสมรรถนะมีคุณภาพมากยิ่ง

ขึ้น	เพื่อให้พยาบาลสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 2.	 สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล	 สามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา	เพื่อ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี	 ภาคทดลอง

และภาคปฏิบัติ	 โดยจัดการเรียนรู ้ทั้งด้านความรู ้ที่ถูก

ต้อง	ทันสมัยและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ด้านทักษะทาง

เทคนิค	และด้านทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับสมรรถนะของผู้

เรียนแต่ละช้ันปี
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Abstract

 This	 research	 is	 a	mixed	methods	 research	on	both	qualitative	 and	quantitative	 research	

which	 aims	 to	 study	 the	participatory	management	of	 the	occupational	 group	 and	 the	potential	 

development	guidelines,	which	can	bring	the	knowledge	to	develop	the	management	pattern	and	the	

strategies	for	promoting	the	community	sustainable	development.	Sample	consisted	of	36	households.	

The	research	found	out	that	the	management	of	the	occupational	group	(POSDCoRB)	in	overall	is	in	

high	level.	Anyway,	in	each	aspect,	it	was	found	that	the	opinions	with	the	highest	level	towards	the	 

budgeting	 and	 the	 other	 aspects	 were	 rated	 as	 high	 level	 such	 as	 staffing,	 reporting,	 directing,	 

planning,	organizing,	and	coordinating	respectively.	The	guidelines	for	the	participatory	development	

of	the	occupational	group	that	affecting	the	potential	sustainable	development	should	focus	on	(1)	

Create	the	processes	and	patterns	of	the	occupational	group	development,	which	focus	on	the	partici 

pation	and	the	use	of	the	learning	process	as	the	development	strategies	(2)	Transfer	the	knowledge	

by	applying	in	order	to	improve	the	occupational	group	management	process	for	the	most	benefit	

that	can	help	each	other	to	create	the	strength	in	the	future.

Keywords:	Development	of	Occupational	Group,	Sustainable	Development,	Mae	Chan	Tai	Community	
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ยั่งยืน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	เกษตรกรชุมชนแม่จันใต้	อ�าเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	36	ครัวเรือน	ผลการวิจัยพบ

ว่า	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ	(POSDCoRB)	อยู่ในระดับมาก	โดยแต่ละรายด้าน	พบว่าด้าน

การจัดงบประมาณ	มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด	ด้านการจัดบุคคลท�างาน	(Staffing)	ด้านการรายงาน	(Reporting)	

ด้านการอ�านวยการ	(Directing)	ด้านการวางแผน	(Planning)	ด้านการจัดองค์กร	(Organizing)	และด้านการประสาน

งาน	 (Coordinating)	 มีความคิดเห็นในระดับมาก	 ส่วนการพัฒนาการจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนควรมุ่งเน้น	 (1)	การสร้างกระบวนการและรูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพ	มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและใช้

กระบวนการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา	 (2)	 การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยน�าไปใช้ในปรับปรุงกระบวนการจัดการ

กลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าจนสามารถเก้ือกูลกันในการสร้างเข้มแข็งในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ:	การพัฒนากลุ่มอาชีพ,	การพัฒนาอย่างยั่งยืน,	ชุมชนแม่จันใต้

Introduction
	 In	 2017,	 Thailand	 has	 started	 the	 12th 

National	Economic	and	Social	Development	Plan	

(2017-2021),	which	the	government	sector	must	

help	 to	 promote	 and	 support	 the	 community	

to	use	their	existing	social	capital	and	bring	the	

benefits	to	help	building	the	self-reliant	economy	

in	the	community.	The	relevant	agencies	should	

more	 realize	 the	 importance	 of	 developing	

the	local	wisdom	or	Thai	wisdom,	which	is	the	 

deve lopment 	 o f 	 su f fic i ency 	 economy	 

policy	 according	 to	 the	 royal	 initiative,	 com 

munity	 strengthening	policy,	 as	well	 as	 the	 go 

vernment	policies	that	focus	on	developing	the	peo 

ple-centered	 organization.	 To	 establish	 the	 

important strategy is to strengthen the com 

munity,	 support	 the	 local	 and	 social	 deve 

lopment,	as	well	as	increasing	the	potential	of	com 

munity	organizations,	and	support	the	learning	and	 

expanding	the	network	of	the	community	(Office	

of	the	National	Economic	and	Social	Development	

Board,	2016).	This	 is	how	to	apply	 the	existing	

immunity	and	accelerate	the	country’s	immunity	

to	prepare	 the	people,	 society,	 and	economic	

system	of	 the	country	 to	be	able	 to	adjust	 to	

support	the	effects	of	the	changes	appropriately.	

The	 government	 sectors	 should	emphasize	on	

the	quality	development	of	Thai	people	and	Thai	

society,	people	have	the	opportunity	to	access	the	

resources	and	get	the	benefit	from	the	economic	

and	social	development,	including	creating	the	

economic	opportunities	base	on	the	knowledge,	

technology,	 innovation,	 and	 creativity	 on	 the	 

basis	of	 the	production	and	consumption	 that	

are	environmentally	friendly	under	the	principle	

of	development	of	mission	areas	and	the	parti 

cipation	of	all	sectors	in	Thai	society.	All	mentioned	

development	and	opportunities	will	lead	to	the	

development	 for	 the	 sustainable	 happiness	 of	

Thai	society	in	accordance	with	the	philosophy	of	

sufficiency	economy,	as	well	as	speeding	up	the	

country’s	immunity	to	prepare	people,	society,	

and	economic	system	of	the	country	to	be	able	

to	adjust	to	support	the	effects	of	the	changes	

in	the	appropriate	way.	At	 the	same	time,	 it	 is	

necessary to manage the 12th	National	Economic	

and	Social	Development	Plan	to	get	the	results	

in	a	practical	way	by	the	Ministry	of	Finance	and	

the	Office	of	the	National	Economic	and	Social	

Development	Board	that	work	together	to	integrate	

the	 study	 of	 the	 guidelines	 and	measurement	
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to	reduce	the	household	debt	increasing	by	ado 

pting	 the	 policies	 or	 guidelines	 from	 the	 go 

vernment	 sector	 to	 increase	 the	 income	 of	 

people.	One	approach	that	is	used	for	the	life	deve 

lopment	and	increase	the	income	for	people	is	the	 

community	 enterprises,	 which	 is	 the	 business	

of	the	community	that	produce	the	product	or	

provide	the	service	and	operated	by	the	group	of	

people	that	have	a	similar	way	of	life	and	form	

up	 as	 a	 juristic	 person	or	 not	 a	 juristic	 person	

to	generate	the	income	and	to	be	a	self-reliant	 

channel	as	 the	main	source	of	 income	for	 the	 

family,	 community,	 or	 generate	 the	 income	

between	 the	 communities	 (Pongwiritthon,	 R.	 

et	al.,	2016).

	 The	Royal	Project	 in	 the	community	of	

Ban	Mae	Chan	Tai,	Mae	Suai	district,	Chiang	Rai,	

is	 a	 community	 that	 has	 established	 a	 strong	

group	on	research	and	development	of	Arabica	

coffee	on	high	ground	to	replace	the	opium	culti 

vation	of	hill	tribe	people	in	the	northern	region	

under	 the	assistance	of	 the	US	Department	of	 

Agriculture	(USDA),	which	has	a	symbol	of	the	Akha	

tribe	and	it	is	the	coffee	shop	with	a	full	range	

of	management	from	upstream,	midstream	and	

downstream,	which	has	been	set	the	goal	to	solve	

the	problem	for	 the	villagers	who	grow	coffee	

in	the	village	from	taking	advantage	of	the	price	

of	the	middlemen	because	the	villagers	lacked	

of	knowledge	and	understanding	of	 the	coffee	

production	 process.	 The	 continuous	 business	

development	of	Akha	Ama	Coffee	is	the	model	

of	the	successful	business	group,	the	upstream	

development	 (the	 initial	stage	of	the	business)	

is	the	way	they	produce	coffee	by	themselves,	

which	 the	 business	 started	 from	 selling	 the	

uniqueness	by	planning	for	the	villagers	to	grow	

Arabica	coffee,	set	up	the	learning	centers,	and	

experimented	to	plant	different	kinds	of	coffee,	

these will become the initial raw materials in  

order	to	lead	to	the	next	step.	The	midstream	(the	

stage	of	processing	the	product)	 is	the	process	

that	brings	 all	 the	product	 (coffee	beans)	 that	

get	from	the	cultivation	of	the	villagers	to	roast	

and	grind	(the	shop	has	their	own	roasting	and	

grinding	machines)	 then	 get	 the	 instant	 coffee	

powder,	and	their	coffee	has	been	selected	as	a	

coffee	shop	with	the	outstanding	flavor	by	the	

Netherlands	and	later,	they	were	known	by	the	

media	from	both	foreign	and	neighbor	countries’	

media.	 In	 2010,	 they	were	 selected	 in	 Vienna,	

Austria	and	their	coffee	“Akha	Ama”	is	the	only	

brand	 from	 Thailand	 that	 has	 been	 selected	

by	 the	 Specialty	 Coffee	 Association	 of	 Europe	

(SCAE)	 to	 use	 in	 the	World	 Cup	 Tasters	 Cham 

pionship	for	three	years	from	2010-2012,	which	the	 

committee	commenting	on	the	 identity	of	 this	

brand’s	coffee.	And	downstream	(the	final	stage	

of	 the	 business)	 is	 the	 process	 of	 bringing	 the	

product	 (coffee)	 from	 the	coffee	bean,	 instant	

coffee	powder,	 and	 fresh	brew	coffee	of	Akha	

Ama	 to	 the	 consumers	directly.	 It	 can	be	 said	

that	the	coffee	of	the	community	group	of	Akha	

Ama	has	a	good	process	or	marketing	mix	that	

can	 create	 the	 products	 from	 local	 wisdom,	 

community	expertise,	including	the	other	marketing	

mix,	such	as	rewarding	profits	to	the	community,	

creating	different	types	of	marketing	mix	strategies	

(Pongwiritthon,	R.,	et	al.,	2018).

	 Therefore,	the	researcher	is	interested	in	

studying	 the	 participatory	management	 of	 the	

occupational	group	that	affects	the	sustainable	

development	of	Mae	Chan	Tai	community,	Mae	

Suai	district,	Chiang	Rai	by	taking	a	paradigm	to	

study	 the	 guidelines	 for	 the	management	 of	

the	 occupational	 group	 and	 the	 strategies	 for	

promoting	 the	 community	 sustainable	 deve 

lopment.	The	researcher	also	would	like	to	use	
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the	 community	 in	 the	 research	 as	 the	model	

in	 the	 body	 of	 knowledge	 of	 the	 group	 and	 

community	management,	in	order	to	know	the	

way	to	develop	the	potential	of	the	occupational	

group	 to	 achieve	 the	 sustainability,	 having	 a	 

better	 quality	 of	 life,	 which	 is	 the	way	 to	 the	

happy	 society	 and	 strong	 community	 that	will	

decrease	the	external	dependency	and	be	able	

to	be	self-reliant	in	the	future.

Research Objectives
	 To	 study	 the	 potential	 development	

guidelines	 and	 participatory	 management	 of	

the	occupational	group	affects	 the	sustainable	

development	of	Mae	Chan	Tai	community,	Mae	

Suai	district,	Chiang	Rai	Province

Literature Review
	 The	 review	 of	 the	 literature	 on	 the	 

relevant research to be developed as the  

conceptual	framework,	which	can	be	summarized	

as	follows:	

	 1.	Context	and	physical	characteristics	of	

the	occupational	group	of	Mae	Chan	Tai,	Mae	Suai	

district,	Chiang	Rai.	Mae	Chan	Tai	occupational	

group	 located	 at	Moo	 25,	 Tha	 Ko	 sub-district,	

Mae	 Suai	 district,	 Chiang	 Rai,	 which	 is	 a	 small	 

village.	Around	the	community,	there	are	highland	 

ethnic	groups	living	together,	including	the	Yunnan	 

Chinese	 ethnic	 group	 in	 Ban	 Huai	 Nam	 Khun,	

the	 Akha	 ethnic	 group	 in	 Ban	 Phana	 Seri,	 Ban	

Mai	Pattana,	Ban	Ake,	Ban	Mae	Chan	Nuea	and	

Ban	Mae	Chan	Tai,	which	founded	in	1981.	Ban	

Mae	Chan	Tai	is	the	upstream	village,	making	it	

a	 rich	 forest	with	wild	 animals	 and	herbs	 that	

also	suitable	for	the	winter	vegetable	and	fruit’	

farms.	The	first	group	of	immigrants	who	settled	

in	Mae	Chan	Tai	came	from	Burma	and	lived	in	

the	area,	however,	there	was	not	enough	land	

for	cultivation	and	there	were	conflicts	in	religion,	

traditions,	and	rituals	according	to	the	different	

beliefs,	therefore,	they	moved	to	set	up	a	new	

village	by	the	lead	of	Mr.	Songlae	Chuepa	with	

only	8	houses	and	the	population	of	50	people,	

and	name	the	village	“Abolaechue”	after	the	name	

of	the	group	leader	who	plays	the	important	roles	

both	in	making	the	rituals	and	communicating	with	

the	outside.	At	this	present	time,	there	are	the	

government	agencies	and	various	organizations	

to	promote	the	agricultural	careers,	to	grow	the	

fruits	and	vegetables,	as	well	as	to	provide	the	

education.	Later,	the	village	changed	the	name	

to	“Ban	Mae	Chan	Tai”	because	at	the	north	of	

the	village	about	6	kilometers,	there	is	a	village	

of	the	Akha	ethnic	group	called	“Ban	Mae	Chan	

Nua”,	 which	 the	 two	 villages	 were	 migrated	

from	Mae	Chan	district	(Santikul	Chuepa,	2018:	

interview).	In	order	to	facilitate	the	development,	 

therefore,	 the	 head	 of	 Huai	 Nam	 Khun	 Royal	 

Project	Development	Center	at	that	time,	named	

the	village	“Ban	Mae	Chan	Tai”	and	use	this	name	

until	nowadays.

	 2.	 Concepts	 of	 the	 development	 of	 

occupational	group	and	community	business.	It	

is	a	group	that	is	considered	as	a	mechanism	to	

create	the	power	of	people	in	society	to	solve	

the	local	problems,	if	the	people	in	the	society	

have	no	unity,	they	will	have	no	power	to	solve	

the problems and cannot balance the power 

of	 the	 government	 and	 the	 financial	 power.	

The	reasons	that	people	join	the	group	can	be	

seen	that	the	main	points	are	involved	in	group	

activities	consists	of:	 (1)	 Individuals	cannot	live	

alone	in	the	society.	(2)	Individuals	set	up	group	

and	join	because	of	the	reason	of	the	benefits	

in	the	business.	(3)	Group	committee	is	a	group	

of	a	number	of	individuals	that	are	established	

as	the	representatives	of	the	group	to	help	with	
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administration	and	solve	various	problems	that	

might	occur.	The	establishment	of	committees	

in	various	organizations	will	be	done	 for	many	

purposes,	such	as	the	policy	and	plan	makers,	as	

the	coordinators,	as	the	advisors	to	propose	the	

new	method	of	work	as	follows:	(1)	Determining	

the	purpose	of	work	in	order	to	allow	the	board	to	

perform	with	efficiency.	(2)	Determining	the	roles,	

duties,	and	regulations	of	the	board	and	meeting	

methods.	(3)	Selecting	the	appropriate	chairman	

who	 capable	 of	 planning	 tasks.	 (4)	 Having	 the	

clear	operational	data.	And	(5)	Having	the	regular	

follow-up	of	working	results	in	the	written	record	

and	let	all	members	to	acknowledge	about	the	

performance	to	improve	the	performance	period	

from	the	establishment	of	the	group,	leading	to	

the	composition	of	the	group,	which	most	groups	

have	the	important	elements	as	follows:	group	

members,	group	directors,	group	activities,	and	

group	 rules	 and	 regulations	 (Pongwiritthon,	 R.,	

2017).

	 Therefore,	 it	 can	 be	 concluded	 that	

the	 development	 of	 occupational	 group	 and	 

community	 business	 is	 the	 business	 operation	

that	the	community	members	act	as	the	owner	

since	the	thinking	process,	management	process,	

and	 share	 the	benefits,	which	will	 lead	 to	 the	 

non-formal	 education.	 The	 important	 factor	

that	will	 affect	 the	 success	 of	 the	 community	 

business	of	the	villagers	is	“Joint	investment”	by	

requiring	the	community	to	work	with	the	private	 

businesses	 to	 take	 action	 and	 have	 the	 go 

vernment	and	private	sectors	as	the	supporters.

	 3.	 Principles	 of	 public	 participation.	

The	guidelines	 for	 the	participation	as	 follows:	

(1)	 Participate	 in	 thinking	 is	 the	 participation	

in	 the	meeting	 and	 consulting	 in	 the	 project	 

planning	and	the	follow-up	methods	in	order	to	 

accomplish	 the	 activit ies	 of	 the	 projects	 

according	 to	 the	 objectives.	 (2)	 Participate	 in	

decision	making	 is	 the	 participation	 that	 after	

the	 meeting,	 there	 must	 be	 the	 process	 to	 

decide what are the best activities or the most  

appropriate	 guidelines.	 (3)	 Participate	 in	 ope 

rating	various	projects,	such	as	working	together	

or	join	the	donation	project.	And	(4)	Participate	in	 

monitoring	 and	 evaluating	 the	 projects,	 that	

when	the	projects	are	completed,	 there	 is	 the	 

participation	 in	 the	examination,	maintain,	and	

evaluate	 the	 benefits	 arising	 from	 the	 project	

(Pangda	Royal	Project	Development	Center,	2012).	

The	 basic	 conditions	 of	 personal	 participation	

are	based	on	the	4	basic	principles	as	follows:	

(1)	A	person	should	have	the	potential	to	join.	

(2)	A	person	should	have	the	economic,	cultural	

and	physical	condition	that	able	to	participate.	

(3)	A	person	should	be	willing	to	participate	or	 

volunteer	 to	 join.	 And	 (4)	 A	 person	 should	

have	the	opportunity	to	participate	and	able	to	 

decentralize	 each	 individual	 person	 to	 decide	

and determine the activities that they want at 

the	appropriate	level.	The	pattern	and	procedure	

of	personal	participation	have	the	elements	of	

participation	 as	 follows:	 (1)	 The	 participation	

should	have	the	clear	objectives	or	goals.	(2)	The	

participation	 should	 have	 target	 activities	 and	

patterns.	And	(3)	The	participation	should	have	

the	person	or	the	target	group	(Pongwiritthon,	R,	

and	Pakvipas,	P.,	2015).

	 In	 summary,	 the	 concept	 of	 public	 

participation	 is	 primarily	 focusing	 on	 the	 

participation	 of	 local	 people	 by	 including	 the	

participation	with	all	organizations,	both	public	

and	private	sectors,	to	involve	in	the	process	of	

ecotourism	 development	 with	 the	 same	 goal	

and	direction.	In	addition,	the	participation	will	

be	in	the	form	of	giving	comments,	exchanging	or	

supporting	the	management	process	or	practice	
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guidelines	in	the	direction	of	mutual	management,	

which	should	not	create	any	conflict	or	lose	the	

benefits	of	each	other.	By	the	way,	participatory	

management	is	also	the	important	reason	for	the	

organization	management	as	follows:	(1)	Create	

the	mutual	understanding	in	the	intended	works.	

(2)	 The	 decision-making	 process	 supports	 the	

behavior	of	the	individual	and	can	be	accepted	

among	the	organization.	(3)	It	is	the	principle	of	

management	that	is	crystallized	from	the	analysis	

with	reason,	brainstorming	together,	which	leads	

to	the	decisions.	And	(4)	Reduce	the	gap	in	the	

organization.

	 4.	POSDCoRB	management	principle.	These	

are	the	seven	elements	of	important	tasks	of	the	

management	which	 include:	1).	Planning	 is	the	

planning	to	analyze	the	situations	and	problems,	

set	the	objectives,	goals	and	guidelines	in	order	

to	know	the	pattern	and	method	including	the	

working	time.	2).	Organizing	is	the	structure	of	the	

organization	by	considering	the	suitable	amount	

of	work	or	according	to	the	specific	characteristics	

of	work	in	order	to	operate	in	accordance	with	

the	objectives.	3).	Staffing	is	the	arrangement	of	

staff.	 It	 is	 the	human	 resource	management	 in	

the organization to enable the personnel to work 

efficiently	and	in	accordance	with	the	designated	

units.	4).	Directing	is	the	directing	of	the	mission	

to	 diagnose,	 monitor,	 supervise,	 and	 control	

as	 the	 chief	 executive.	 5).	 Coordinating	 is	 the	 

coordination	 of	 the	 various	 parts	 of	 the	 work	

process to make it operate smoothly in  

order	to	ensure	the	progress	of	the	work	to	be	 

consistent.	 6).	 Reporting	 is	 a	 reporting	 process	

and	technique	of	informing	the	supervisors	about	

the	performance,	which	is	related	to	the	commu 

nication	among	the	organization.	And	7).	Budgeting	

is	a	mission	related	to	the	accounting	planning,	

financial	and	fiscal	control,	in	addition,	it	is	one	

type	 of	 program	 that	 represents	 the	 spending	

in	order	to	achieve	the	objectives	and	also	the	

guideline	for	controlling	(Chalekian,	P.,	2016).

	 In	 summary,	 the	 POSDCoRB	 mana 

gement	principle	is	a	mechanism	and	structure	

of	the	organization	to	prepare	the	personnel	with	 

different	 skills	 to	 be	 in	 the	 department	 that	

is	 suitable	 for	 the	organization.	 The	personnel	

know	about	their	duties	and	the	executives	can	

manage	 and	 order	 effectively	 and	 set	 up	 the	

framework	for	the	organization	as	the	guideline	for	 

management	and	promotion	of	the	performance	

within	the	organization.

	 Reviewing	 the	 concepts	 and	 theories	 

related	to	the	above	research	can	be	summarized	

in	the	conceptual	framework	of	the	research	as	

shown	in	Figure	1.

Context	and	physical	
characteristics	of	the	
occupation	group	of	

Mae	Chan	Tai,	Mae	Suai	
district,	Chiang	Rai

Depth interview on participatory 
management of occupational 

group

POSDCoRB Management
1.	Planning
2.	Organizing	
3.	Staffing	
4.	Directing
5.	Coordinating	
6.	Reporting	
7.	Budgeting

Guidelines of the  
participatory management  
of occupational group that  

affects the sustainable 
deve lopment of Mae Chan 
Tai community, Mae Suai 

district, Chiang Rai 

Figure 1 Conceptual framework of the research
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Methodology
	 This	 research	 is	 a	 mixed	 methods	 

research	 on	 both	 qualitative	 and	 quantitative	 

research,	which	focuses	on	the	participatory	mana 

gement	of	the	occupational	group	that	affects	the	 

sustainable	 development	 of	 Mae	 Chan	 Tai	 

community,	Mae	Suai	district,	Chiang	Rai,	which	

the	research	methods	as	follows:

Population and Sample
	 1.	 The	 population	 and	 sample	 used	 in	

this	 study	 were	 the	 occupational	 group	 and	 

farmers	in	Ban	Mae	Chan	Tai	community,	and	Huai	

Nam	Khun	Royal	 Project	Development	Center,	

Tha	Ko	sub-district,	Mae	Suai	district,	Chiang	Rai	

total	 38	 households.	 The	 sample	 size	 can	 be	 

obtained	from	the	sample	size	table	at	the	95	%	of	 

confidence	 level	 of	 Krejcie	 and	Morgan	 (1970:	

608),	which	after	comparing	with	the	criteria	table,	

the	sample	group	is	36	households.	People	who	

are	the	members	of	the	occupational	group	who	

volunteer	to	join	the	project	and	willing	to	disclose	

the	information	about	the	occupational	group.

	 2.	 The	 population	 and	 sample	 of	 the	

qualitative	 research,	 the	 samples	 are	 3	 key	

informants,	 consisting	 of	 the	 village	 headman,	

community	 leader,	 and	 the	 chairman	 of	 the	 

community	savings	group.

Research Tools
	 The	 research	 instruments	 and	 data	 

collection	can	be	divided	into	2	types	as	follows:	

	 1 . 	 T he 	 quan t i t a t i v e 	 d a t a 	 t h a t	 

col lected	 the	 data	 by	 us ing	 the	 ques 

tionnaire	which	created	according	to	the	purpose	

and	 conceptual	 framework	 of	 the	 research	 by	 

focusing	on	the	level	of	opinion	of	the	sample	

in	 management	 (POSDCoRB),	 and	 use	 the	 

criteria	 to	 interpret	 the	mean	 of	 5	 levels,	 the	 

average	of	1.00	–	1.50	means	the	least	agree,	1.51	 

–	2.50	means	less	agree,	2.51	–	3.50	means	mo 

derate	agree,	3.51	–	4.50	means	very	agree,	and	 

4.51	–	5.00	means	the	most	agree	(Srisa-ard,	B.,	2002,	

63).	Determine	the	reliability	by	using	the	Alpha	

Coefficient	according	to	Cronbach’s	method	and	

obtained	the	reliability	of	the	instrument	at	0.89.	 

	 2.	 The	quantitative	data	 that	 collected	

the	 data	 by	 in-depth	 interview	 and	 analyzed	

together with the research team and the  

experts	 by	 set	 up	 the	meeting	 to	 brainstorm	

about	the	opinion	to	create	the	model,	processes,	

and the development patterns on the parti 

cipatory	management	of	occupational	group	of	

the	 farmers	 in	Mae	 Chan	 Tai	 community,	Mae	

Suai	district,	Chiang	Rai.

Data Collection
	 Both	 primary	 and	 secondary	 source	

were	used	for	data	collection.	A	method	of	data	 

collection	 was	 designed	 through	 open-ended	

questionnaires	 for	 quantitative	 research	 and	 

conducted	 depth	 interview	 by	 focus	 group	

as	 data	 collect	 for	 qualitative	 research.	 The	 

primary	data	collection	method	uses	to	draw	infor 

mation	from	participants	while	secondary	sources	

are	derived	from	literature	review	such	as	texts,	

journals,	 statistical	 records,research	 articles,	

and	 online	 resources	 including	 with	 related	 

publications	that	relate	to	study.

Statistical Analysis
	 Data	 and	 statistical	 analysis	 used	 in	 

analyzing	the	quantitative	data	is	the	descriptive	

analysis	by	finding	the	frequency	and	percentage	

average	and	standard	deviation.	The	qualitative	

data	were	analyzed	by	using	the	content	analysis	

and	model	simulation	of	the	development	process	

of	the	participatory	management	of	occupational	
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group	according	to	the	objective	of	the	research	

framework.

Result
	 The	 data	 of	 the	 occupational	 group	

showed	that	the	majority	were	29	males	or	80.56	

percent,	age	between	21-30	years	old	28	people	

or	 77.78	 percent,	 21	 people	 or	 58.33	 percent	

have	education	level	lower	than	or	equal	to	high	

diploma	level,	31	people	or	86.11	percent	are	

mainly	doing	the	farming	and	gardening,	27	people	

or	75	percent	have	the	role	as	the	community	

members,	and	22	people	or	61.11	percent	have	

the	experience	in	participating	in	the	sufficiency	

economy	of	Royal	development	projects.

	 The	data	about	the	level	of	opinions	on	

the	occupational	group	management	(POSDCoRB)	

from	quantitative	data	collection	in	overall	is	in	

a	high	level	of	agreement	( 	=	4.45,	SD	=	0.8).	By	

management	of	the	occupational	group	in	each	

aspect,	it	was	found	out	as	follows:	1.)	In	terms	

of	planning	in	the	overall	is	at	a	very	high	level	 

( 	=	4.43,	SD	=	0.63),	which	in	order	of	3	aspects,	

respectively,	 are	members	 participated	 in	 the	

SWOT	analysis	(strength,	weakness,	opportunity	

and	threat)	in	the	operation	of	occupational	group	

( 	 =	 4.58,	 SD	 =	 0.70),	members	 attended	 the	 

meeting	on	the	production	goals	and	performance	

( 	=	4.50,	SD	=	0.81),	member	meeting	together	

to	 determine	 the	 selling	 price	 of	 the	 product	 

( 	=	4.47,	SD	=	0.52).	2.)	 In	terms	of	organizing	

in	overall	is	at	a	high	level	( 	=	4.42,	SD	=	0.84),	

which	in	order	of	3	aspects,	respectively,	are	the	

committees	are	clearly	assigned	the	duties	on	the	

operation	of	the	occupational	group	( 	=	4.47,	SD	

=	0.86),	the	relationship	between	members	and	the	

communication	are	informal	( 	=	4.47,	SD	=	0.78),	

the	selection	of	the	committee	to	represent	the	

management	functions	( 	=	4.42,	SD	=	0.59).	3.)	In	

terms	of	staffing	in	overall	is	at	a	high	level	( 	=	

4.50,	SD	=	0.96),	in	descending	order	of	3	aspects	

are	the	members	traveled	to	study	visit	the	other	

occupational	 groups	or	 community	 enterprises 

( 	=	4.69,	SD	=	0.90),	the	members	in	the	occu 

pational	group	have	some	exchange	between	each	

other	( 	=	4.53,	SD	=	0.59),	the	members	were	

trained	to	develop	the	skills	from	the	government	 

agencies	and	private	sector	of	the	relevant	agencies	

( 	=	4.50,	SD	=	0.61).	4.)	In	terms	of	directing	in	 

overall	is	at	a	high	level	( 	=	4.43,	SD	=	0.75),	in	des 

cending	order	of	3	aspects	are	the	operation	of	the	 

occupational	group	is	under	the	decision	of	the	selected	 

committee	( 	=	4.55,	SD	=	0.70),	the	chairman	

of	the	group	attended	the	meeting	with	various	

agencies	by	himself	 ( 	 =	4.52,	 SD	=	0.75),	 the	

chairman	is	the	decision	maker	at	the	final	stage	

( 	=	4.47,	SD	=	0.82).	5.)	In	terms	of	coordinating	

in	overall	is	at	a	high	level	( 	=	4.37,	SD	=	0.69),	

which	in	descending	order	of	3	aspects	are	receiving	

advice	from	the	promotion	agency	or	the	other	

related	departments	( 	=	4.44,	SD	=	0.58),	the	

verbal	order	of	production	of	the	occupational	

group	 ( 	 =	 4.41,	 SD	 =	 0.90),	 the	 occupational	

groups	 coordinated	with	 the	 external	 agencies	 

( 	=	4.38,	SD	=	0.62).	6.)	In	terms	of	reporting	in	

overall	is	at	a	high	level	( 	=	4.46,	SD	=	0.80),	in	

descending	order	of	3	aspects	are	there	is	a	record	

of	the	production	statistics	for	each	member	to	

calculate	the	payment	after	the	sale	( 	=	4.61,	

SD	=	0.73),	taking	note	of	production	details	and	

monthly	sale	( 	=	4.58,	SD	=	0.69),	there	is	the	

examination	 of	 the	 business	 trends	 from	 the	

report	( 	=	4.58,	SD	=	0.74).	Finally,	7.)	In	terms	

of	 Budgeting	 in	 overall	 is	 at	 the	 highest	 level	 

( 	=		4.52,	SD	=	0.68),	which	in	descending	order	

of	3	aspects	are	the	use	in	the	operation	of	the	

group	 is	 suitable	 for	 the	expected	 income	 ( =		

4.72,	SD	=	0.75),	the	working	capital	within	the	
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group	 is	partly	derived	 from	 the	 shares	of	 the	

members	( 	=	4.52,	SD	=	0.84),	and		there	is	the	

auditor	to	check	the	income	and	expense	account	

of	the	occupational	group	( 	=	4.50,	SD	=	0.59),	

as	shown	in	Table	1

Table 1

The level of opinion about the management of occupational group (POSDCoRB)

Management (POSDCoRB) SD Interpre 
tation

1. Planning

1.	Members	participated	in	the	SWOT	analysis	(strength,	weakness,	opportunity	
and	threat)	in	the	operation	of	occupational	group

4.58 0.70 The	 highest	
level

2.	Member	meeting	together	to	determine	the	selling	price	of	the	product 4.47 0.53 High	level

3.	Members	attended	the	meeting	on	the	production	goals	and	performance 4.50 0.81 High	level

4.	Members	meeting	to	consider	about	funding	sources 4.28 0.74 High	level

5.	Members	meeting	to	consider	about	the	ways	to	solve	the	problems 4.36 0.93 High	level

6.	Members	meeting	to	consider	about	improving	the	products	of	the	group	
to	get	a	good	quality

4.39 0.76 High	level

Total mean in terms of planning 4.43 0.64 High level

2. Organizing

1.	The	selection	of	the	committee	to	represent	the	management	functions 4.42 0.59 High	level

2.	The	committees	are	clearly	assigned	the	duties	on	the	operation	of	 the	
occupational	group

4.47 0.86 High	level

3.	Troubleshooting	and	comments	are	operated	in	the	form	of	resolutions	by	
the committees

4.41 0.65 High	level

4.	The	exchange	of	raw	materials	or	products	is	in	the	form	of	kinship 4.41 0.60 High	level

5.	The	relationship	between	members	and	the	communication	are	informal 4.47 0.78 High	level

6.	The	chairman	has	a	friendly	relationship	with	the	members 4.36 0.66 High	level

Total mean in terms of organizing 4.42 0.84 High level

3. Staffing

1.	Increasing	of	the	number	of	members	via	the	selection	to	meet	the	needs	
of	occupational	groups

4.36 0.76 High	level

2.	 The	members	 in	 the	occupational	 group	have	 some	exchange	between	
each other

4.47 0.65 High	level

3.	 The	members	 traveled	 to	 study	 visit	 the	 other	 occupational	 groups	 or	
community	enterprises

4.69 0.90 High	level

4.	 The	members	 were	 trained	 to	 develop	 the	 skills	 from	 the	 government	
agencies	and	private	sector	of	the	relevant	agencies

4.50 0.61 The	 highest	
level

5.	The	rotation	of	work	of	the	occupational	group’s	committees 4.53 0.59 High	level

6.	The	members	of	the	occupational	group	receive	equal	work	assignments	
due	to	the	ability	and	skill

4.42 0.83 High	level

Total mean in terms of staffing 4.50 0.96 High level
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4. Directing

1.	 The	 operation	 of	 the	 occupational	 group	 is	 under	 the	 decision	 of	 the	 
selected committee

4.55 0.70 The	 highest	
level

2.	The	chairman	is	the	decision	maker	at	the	final	stage 4.47 0.82 High	level

3.	The	chairman	has	high	leadership	at	work.	 4.38 0.68 High	level

4.	The	communication	between	the	members	and	the	committees	is	simple	
and	informal.	

4.38 0.52 High	level

5.	The	chairman	of	the	group	attended	the	meeting	with	various	agencies	by	
himself

4.52 0.75 The	 highest	
level

6.	Verbally	ordering	work	assignments	or	activities	 4.27 0.62 High	level

Total mean in terms of directing 4.43 0.75 High level

5. Coordinating

1.	The	occupational	groups	coordinated	with	the	external	agencies 4.38 0.62 High	level

2.	 The	 chairman	 inquired	 about	 the	 problems	 and	 suggestions	 for	 the	 
operation	from	the	members	

4.36 0.80 High	level

3.	The	meeting	of	the	occupational	group	is	a	verbal	discussion 4.30 0.74 High	level

4.	Most	of	the	internal	communication	between	the	members	relies	on	the	
kinship relationships 

4.33 0.60 High	level

5.	Receiving	advice	from	the	promotion	agency	or	the	other	related	departments 4.44 0.58 High	level

6.	The	verbal	order	of	production	of	the	occupational	group 4.41 0.90 High	level

Total mean in terms of Coordinating 4.37 0.69 High level

6. Reporting

1.	There	is	a	record	of	the	operation	of	the	occupational	group 4.27 0.58 High	level

2.	The	committee	has	kept	the	documents	and	details	of	the	operations	in	
the	form	of	working	files

4.47 0.90 High	level

3.	There	is	a	summary	of	the	performance	in	the	form	of	an	annual	report 4.38 0.74 High	level

4.	Taking	note	of	production	details	and	monthly	sale 4.58 0.69 The	 highest	
level

5.	There	is	the	examination	of	the	business	trends	from	the	report 4.58 0.74 The	 highest	
level

6.	There	is	a	record	of	the	production	statistics	for	each	member	to	calculate	
the	payment	after	the	sale

4.61 0.71 The	 highest	
level

Total mean in terms of reporting 4.48 0.80 High level

7. Budgeting

1.	There	is	the	participating	in	proposing	the	projects	to	request	the	budget	
from	various	sources

4.50 0.59 High	level

2.	The	working	capital	within	the	group	is	partly	derived	from	the	shares	of	
the members

4.52 0.84 The	 highest	
level

3.		The	members	acknowledge	about	the	financial	performance	 4.41 0.68 High	level

4.	There	is	a	clear	assignment	of	the	responsible	person	to	control	the	expense	
of	the	occupational	group

4.44 0.91 High	level
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5.	 There	 is	 the	 auditor	 to	 check	 the	 income	 and	 expense	 account	 of	 the	 
occupational	group

4.52 0.80 The	 highest	
level

6.	The	use	in	the	operation	of	the	group	is	suitable	for	the	expected	income 4.72 0.75 High	level

Total mean in terms of budgeting 4.52 0.68 The highest 
level

Total mean of Management (POSDCoRB) 4.45 0.86 High level

	 The	results	of	the	qualitative	studies	from	

in-depth	 interviews	about	 the	development	of	

the	participatory	management	of	the	occupational	

group	 revealed	 that	 the	management	 of	 the	 

occupational	group	of	Mae	Chan	Tai	community,	

Mae	Suai	district,	Chiang	Rai,	has	good	practices	

that	promote	 and	 support	 the	participation	of	

the	 occupational	 group	by	 the	 community	 for	

the	community	as	follows:

	 In	terms	of	the	form	of	occupational	group	

and	network,	 focusing	on	 the	 learning	process	

together,	which	will	encourage	and	support	the	

cooperation	and	has	the	clearer	characteristic	of	

the	community	business	for	the	community.	For	

the	external	networks	such	as	 the	educational	

institutions,	government	agency,	local	organization,	

private	organization,	and	other	related	agencies	

and	 so	 on,	 they	 are	 also	 ready	 to	 cooperate	

and	support	the	development	of	the	activities.	

At	the	same	time,	the	community	has	a	strong	

point	 from	 the	 fact	 that	 the	members	are	 the	 

co-owners	and	operators	who	have	the	resources	

and	products	from	the	community,	have	the	creative	 

in it iat ive, 	 ready	 and	 open	 to	 learn	 and	 

develop	 the	 production	 process,	maintain	 the	 

standards	and	control	the	products’	quality,	the	 

management	 principles	 as	 well	 as	 networking,	

promote the knowledge and skills as shown in 

Figure	2.

	 2.	 In	 terms	of	 the	development	of	 the	

operational	processes,	they	give	the	knowledge	

and	make	the	members	understand	in	order	to	

perform	the	effective	group	management	activities,	

which	might	be	in	the	manner	of	organizing	the	

workshop	activities	to	transfer	the	knowledge	in	

collaboration	with	the	Knowledge	Management	

(KM),	 resulting	 in	 continuous	 development	 of	

the	knowledge	base	or	intellectual	capital,	that	

lead	to	the	Learning	Organization	(LO)	and	can	

increase	the	competitiveness	competency.

	 3.	 There	 are	 both	 formal	 and	 informal	

mentors	 system,	 which	 have	 the	 role	 of	men 

tor ing, 	 coaching,	 and	 counsel ing	 in	 the	 

development	of	the	community’s	operation	as	

the	community	 leader	perceive	 that	 there	 is	a	

form	of	knowledge	exchange	that	has	the	basic	

purpose	of	creating	good	 interactions	between	

each	other,	as	well	as	lead	to	the	positive	attitude	

towards	the	community.	Besides,	it	also	creates	

the	 atmosphere	 of	 the	 creative	 presentation,	

makes	a	difference	or	creates	an	identity	as	well.	
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Figure 2 the development process and the pattern of the occupational group of the model community

Discussion of research results
	 The	 participatory	 management	 of	 the	

occupational	group	that	affects	the	sustainable	

development	of	Mae	Chan	Tai	community,	Mae	

Suai	district,	Chiang	Rai,	shows	the	opinion	level	

about	 the	management	of	 occupational	 group	

(POSDCoRB)	( 	=	4.45,	SD	=	0.86)	at	a	high	level,	

it	was	found	out	that	in	terms	of	budgeting	shows	

the	highest	level	of	opinion	( 	=	4.52,	SD	=	0.68),	

the	opinions	at	high	level	on	staffing	( 	=	4.50,	

SD	=	0.96),	on	 reporting	 ( 	=	4.48,	SD	=	0.80),	

on	 directing	 ( =	 4.43,	 SD	 =	 0.75),	 on	 planning	 

( =	 4.43,	 SD	 =	 0.64),	 on	 organizing	 ( 	 =	 4.42,	

SD	=	 0.84),	 and	on	 coordinating	 ( 	 =	 4.37,	 SD	

=	 0.69).	 The	 participatory	management	 of	 the	 

occupational	 group	 can	 be	 a	 model	 for	 the	

group	 management	 because	 there	 are	 the	 

guidelines	for	the	professional	group	management	 

according	to	the	good	business	management,	there	

are	also	the	additional	factors	in	the	context	of	

the	area,	the	integrity	of	the	natural	conditions,	

the	way	of	life,	the	traditions	of	the	tribe	which	

can	be	a	clear	and	appropriate	 identity	source	

for	 further	 development	 of	 the	 occupational	

group.	There	also	promoted	in	a	joint	investment	

style	 (partnership)	 by	 starting	 the	 community	

to act as the owner since the thinking process  

management	and	sharing	benefits,	which	will	lead	

to	the	natural	non-formal	education.	There	are	

also	 the	 government	 agencies,	 private	 sectors	

and	other	institutions	that	support	and	organize	

the	 activities	 to	 transferring	 knowledge	 and	 

innovation	via	the	planning	process,	organization	

management,	 personnel	 organizing,	 facilitating	

coordination,	reporting,	and	budgeting,	combined	

with	 the	 strengths	 in	 the	 diversity	 of	 natural	 

resources,	culture,	and	traditional	lifestyles.	For	

the	community	development	and	occupational	

group,	 it	 should	 be	 integrated	 and	 create	 the	

concrete	practical	results.	The	operation	should	

focus	 on	 the	 important	 development	 issue	

as	 follows:	 (1)	 Creating	 the	 awareness	 for	 the	 

community.	(2)	Developing	the	infrastructure	and	the	 

environment	 in	 the	 context	 of	 the	 area	 

integrat ion	 of	 operations	 of	 the	 related	 

agencies,	and	research	and	development.	And	(3)	

Solving the common problems that might lead 

to	the	community	management	and	sustainable	 

SOCIAL ENTERPRISE: SE
Strong	Occupational	Network,	with	Systematic	and	Sustainable	Drive

Educational Institutions
Coffee cultivator and Processing 

Network Both Domestic and 

Government and Related  
Agencies
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		2.	Department	of	Community	
Development 
		3.	Sub	District	Administration	
Organization

Organization/ External  
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			1.	Royal	Project	Foundation	
	 	 2.	 Highland	 Research	 and	
Development	 Institute,	 Private	
Sector,	Public	Organization,	and	
the	Relevant	Agencies.
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occupation	groups.

Summary
	 The	 development	 of	 the	 participatory	

management	 of	 the	 occupational	 group	 that	 

affects	sustainable	development	of	Mae	Chan	Tai	

community,	Mae	Suai	district,	Chiang	Rai,	have	

a	 strong	 occupational	 group	 network	 to	 drive	

in	 systematically	 and	 sustainable	 way	 with	 a	 

concrete	 process	 which	 include	 external	 

support	 organizations,	 educational	 institution,	 

government	 sectors,	 and	 related	 agencies	 in	 

integrating operations to promote the knowledge 

about	the	group	management,	learning	process,	

learning	exchange	in	knowledge	management	in	

order	to	create	a	model	for	managing	occupational	

group.	Anyway,	in	the	preparation	of	the	plan	for	

the	development	of	the	occupation	of	farmers	

and	the	knowledge	management	should	lead	to	

the	plan	 for	 the	operation,	 track	and	evaluate	

the	achievement	which	can	be	measured,	able	

to	 verify	 and	 correct	 the	 complete	model	 of	

the	operation	 in	 transferring	 the	knowledge	 to	

the	group	and	network,	in	order	to	achieve	the	

sustainable	development	of	the	community.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา	(1)	ความคิดเห็นของผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	A	ที่มีต่อความเช่ือ

มั่น	การรับรู้ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพ	และการบอกต่อ	(2)	ความคิดเห็นของผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมที่มีต่อความ

เชื่อมั่น	การรับรู้ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพ	และการบอกต่อ	จ�าแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล	(3)	ความ

สัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่น	 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราบริษัท	 การรับรู้คุณภาพ	และการบอกต่อ	 และ	 (4)	 ความเชื่อมั่น	

ภาพลักษณ์ตราบริษัท	และการรับรู้คุณภาพ	ในการร่วมกันพยากรณ์การบอกต่อ	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา	จ�านวน	

389	คน	สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน	ได้แก่	t-test,	F-test	สหสัมพันธ์ผลคูณของเพียร์สัน	และสถิติวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม	มีความคิดเห็นโดยรวมต่อความเช่ือมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับ

รู้คุณภาพ	และการบอกต่อในระดับสูง	(2)	ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมท่ีมีเพศ	อายุ	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิด

เห็นต่อความเชื่อมั่นโดยรวมแตกต่างกัน	ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมท่ีมีเพศ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือนต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราบริษัทโดยรวมแตกต่างกัน	 ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพ	 และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพโดยรวมแตกต่างกัน	ผู้ซ้ือและผู้เยี่ยมชมท่ีมีเพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	อาชีพ	และราย

ได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบอกต่อโดยรวมไม่แตกต่างกัน	(3)	ความเช่ือมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับ

รู้คุณภาพ	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบอกต่อ	(4)	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพ	และความเช่ือมั่น	สามารถ

พยากรณ์การบอกต่อของผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม	โครงการหมู่บ้าน	A	ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	โดยสามารถ

พยากรณ์การบอกต่อได้ร้อยละ	44.4	มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์	เท่ากับ	±.18

ค�ำส�ำคัญ:	ความเชื่อมั่น,	ภาพลักษณ์ตราบริษัท,	การรับรู้คุณภาพ,	การบอกต่อ

Abstract

 This	 research	 aimed	 at	 studying	 (1)	 purchasers’	 and	 visitors’	 opinion	 towards	 the	 “A”	 

village	affecting	 trust,	corporate	 image,	perceived	quality	and	word	of	mouth	 (2)	purchasers’	and	 

visitors’	opinion	affecting	trust,	corporate	image,	perceived	quality	and	word	of	mouth	categorized	by	 

ควำมเชื่อมั่น ภำพลักษณ์ตรำบริษัท และกำรรับรู้คุณภำพ ที่ส่งผลต่อ

กำรบอกต่อของผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม: กรณีศึกษำหมู่บ้ำน A
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personal	marital	status	(3)	relationship	between	trust,	corporate	image	perception,	quality	perception	

and	word	of	mouth	and	(4)	combined	forecasting	of	trust,	corporate	image	and	perceived	quality	on	

word	of	mouth.	The	samples	consisted	of	389	buyers	and	visitors.	Statistics	used	in	data	analysis	were	

t-test,	F-test,	Pearson	Product	Moment	Correlation	Coefficient	and	Multiple	Regression.	The	analysis	

results	found	that	(1)	the	buyers	and	visitors	of	“A”	village	averagely	had	the	opinions	towards	trust,	

corporate	image,	perceived	quality	and	word	of	mouth	in	a	high	level	(2)	the	buyers	and	visitors	with	

different	gender,	age,	occupation,	and	monthly	income	had	different	opinions	on	overall	trust,	the	

buyers	and	visitors	with	different	gender,	levels	of	education,	occupation	and	monthly	income	had	

different	opinions	on	overall	corporate	image,	the	buyers	and	visitors	with	different	occupation	and	

monthly	 income	had	different	opinions	on	overall	perceived	quality,	 the	buyers	and	visitors	with	 

different	gender,	age,	education	level,	occupation,	and	monthly	income	did	not	have	different	opinions	

on	word	of	mouth	(3)	trust,	corporate	image	and	perceived	quality	were	positively	correlated	with	

word	of	mouth	with	statistical	significance	of	0.01;	and	(4)	corporate	image,	perceived	quality,	and	

trust	can	predict	word	of	mouth	with	44.4	percentage	of	prediction	capability	and	±.18	of	prediction	

error	at	statistical	significance	of	0.05.

Keywords:	Trust,	Corporate	Image,	Perceived	Quality,	Word	of	Mouth	

บทน�ำ
	 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่

พัฒนาจากความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 นั่นก็คือ	

“ปัจจัยสี่”	 ซึ่งตามทฤษฎีความต้องการล�าดับขั้นของมาส

โลว์	(Maslow,	1954)	ปัจจัยสี่ถือเป็นความต้องการล�าดับ

ขั้นที่	 1	 ความต้องการพื้นฐานด้านกายภาพ	อันประกอบ

ด้วย	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่ม	และยารักษาโรค	โดย

เฉพาะที่อยู่อาศัย	หรือที่เรียกสั้น	ๆ 	ว่า	“บ้าน”	นอกจากจะ

หมายถึง	สิ่งปลูกสร้างส�าหรับเป็นที่อยู่อาศัย	(ราชบัณฑิต

ยสภา,	2554)	แล้ว	บ้านยังมีผลต่อความรู้สึกของผู้ครอบ

ครอง	เป็นสิ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในตนเองในรูปของ

สินทรัพย์ที่ได้มาจากความอุตสาหะในการท�างาน	ส�าหรับ

ประเทศไทยมีผู้ที่ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

เป็นจ�านวนมาก	 ทั้งบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนจ�านวนมาก	

เป็นบริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทขนาดเล็กที่มีพื้นที่ท�า

ธุรกิจไม่มากนัก	เพื่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จท�าอย่างไร

จึงจะเกิดการยอมรับในวงกว้าง	เกิดความเชื่อมั่นจนน�ามา

สู่การมาเป็นลูกค้า	และสามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มข้ึน

ได้

	 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย	ปี	2560	พบว่า	ภาพ

รวมช่วงไตรมาส	4	ปี	2560	ตลาดท่ีอยู่อาศัยมีการปรับตัว

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานเมื่อเทียบ

กับไตรมาส	4	ในปี	2559	โดยท่ีผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่ง

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (Listed	

companies)	 มีสัดส่วนการเปิดขายโครงการใหม่เพิ่ม

มากข้ึนถึงร้อยละ	 81.1	 และ	 82.2	 ในด้านจ�านวนหน่วย

และมูลค่า	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่า	ผู้ประกอบการราย

กลางและรายเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(Non-Listed	companies)	อาจสูญเสีย

ความสามารถทางการแข่งขัน	ทั้งในด้านต้นทุนทางการเงิน

และความเช่ือมั่นในตราสินค้า	(Brand)	จากผู้ซ้ือ	และจาก

การส�ารวจท�าเลของโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่	

มากท่ีสุด	5	อันดับแรก	ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล	ในป	ี

2560	พบว่า	พื้นท่ีล�าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ	

ติดอยู่ในล�าดับที่	 2	 หมายความว่า	 เป็นพื้นที่ที่นักลงทุน	

และผู ้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 (ศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์,	 2561)	 ซึ่ง

จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค	 (Consumer	

sentiment	survey)	10	เหตุผลหลักในการเลือกซ้ือที่อยู่
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อาศัย	(กิตติคม	พจนี,	2561)	พบว่า	1)	ท�าเลที่ตั้ง	เลือกท่ี

อยู่อาศัยให้เหมาะกับวิถีชีวิตมากกว่าความเจริญในเมือง	2)	

ศักยภาพท�าเลในอนาคตที่คุ้มค่าต่อการอยู่อาศัยมีโอกาส

ได้รับการพัฒนาในอนาคต3)	 ความปลอดภัยบนพื้นท่ี	 4)	

ราคาคุ้มค่ากับราคา	 5)	 การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ

เชื่อมต่อได้ง่าย	 6)	 การออกแบบที่อยู ่อาศัยบ่งบอกถึง

ภาพลักษณ์	รสนิยม	7)	พื้นที่ใช้สอยของที่อยู่อาศัยเหมาะ

ส�าหรับครอบครัวขนาดใหญ่รองรับสมาชิกในอนาคต	 8)	

ความสามารถทางการเงินในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย	 ให้

สอดคล้องกับความสามารถในการซื้อของผู้บริโภค	9)	สิ่ง

อ�านวยความสะดวกในโครงการ	และ	10)	ใกล้ชิดรถไฟฟ้า	

ดังนั้นเมื่อพิจารณาโครงการหมู่บ้าน	A	ซึ่งประกอบธุรกิจ

ประเภทอสังหาริมทรัพย์	 โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมท่ีดิน	

โครงการเน้นที่บ้านเดี่ยวจุดเด่นคือ	 อยู่ในเขตปริมณฑล	

มีความเป็นส่วนตัว	 เหมาะแก่การพักผ่อน	 พื้นที่ใช้สอย

ค่อนข้างกว้างขวาง	เหมาะแก่การขยับขยายครอบครัวใน

อนาคต	สภาพแวดล้อมมีความปลอดโปร่ง	สิ่งอ�านวยความ

สะดวก	เช่น	ที่จอดรถ	คลับเฮ้าส์	มีพื้นที่ให้บริการได้มาก	

และสามารถปล่อยขายได้	ผันแปรตามมูลค่าของที่ดินช่วง

นั้น	 อารยา	 ศิริพยัคฆ์	 (2559)	 และประไพ	 แสงประสิทธิ	์

(2554)	กล่าวว่าท�าเลที่ตั้ง	สินค้าในโครงการที่สะท้อนถึง

ฐานะทางสังคม	และภาพลักษณ์โครงการ	มีส่วนส�าคัญใน

การผลักดันกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ซ่ึงได้แก	่

การที่ลูกค้าที่ซื้อบ้านไปแล้วช่วยกระจายข่าวสารไปยังกลุ่ม

ลูกค้าใหม่	หรือที่เรียกว่า	กลยุทธ์แบบปากต่อปาก	(Word	

of	mouth)	หรือการบอกต่อนั่นเอง	เป็นกลยุทธ์การตลาด

ที่ยอมรับในวงกว้างว่ามีประสิทธิภาพ	 และเห็นผลชัดเจน

มากกว่าเครื่องมือการตลาดแบบด้ังเดิมโดยไม่เสียต้นทุน 

ใด	ๆ 	(Misner,	1999)	ถือเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ

แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าที่กล่าวถึงความเป็นเจ้าของ	

การใช้งาน	หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าเพื่อศึกษาปัจจัย

อื่น	 ๆ	 ที่อาจส่งผลทางบวกต่อการบอกต่อจึงสนใจศึกษา

เรื่อง	 ความเชื่อมั่น	 ภาพลักษณ์ตราบริษัท	 และการรับ

รู้คุณภาพที่มีผลต่อการบอกต่อของผู้ที่มาซื้อและเยี่ยมชม

โครงการหมู่บ้าน	 A	 	 เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนา

แผนกลยุทธ์	 แผนส่งเสริมการตลาด	 กลยุทธ์การบอกต่อ	

ตลอดจนเป็นข้อมูลในการพัฒนาสร้างแบรนด์องค์กรให้

เป็นที่รู ้จัก	 มีความเข้มแข็ง	 เพื่อโอกาสในการขยายพื้นที่	

และฐานลูกค้าในอนาคต	 ส่งผลให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า	

ยังประโยชน์ต่อผู้บริโภคในอนาคต	ท่ีตัดสินใจซ้ือบ้านแล้ว

ได้มากกว่าสินทรัพย์	 นั่นคือ	 ความสุขกาย	 สุขใจที่ความ

ต้องการของตนได้รับการตอบสนองอย่างคุ้มค่า

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ซื้อและผู้เยี่ยม

ชมโครงการหมู่บ้าน	A	 ท่ีมีต่อความเช่ือมั่น	การรับรู้ภาพ

ลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพ	และการบอกต่อ

	 2.	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ซ้ือและผู้เย่ียมชม

โครงการหมูบ้่าน	A	ทีม่ต่ีอความเชือ่มัน่	การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพ	และการบอกต่อ	จ�าแนกตาม

ตัวแปรสถานะภาพส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการ

ศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่น	

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพ	และการ

บอกต่อ

	 4.	เพื่อศึกษาความเช่ือมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	

และการรับรู้คุณภาพ	ในการร่วมกันพยากรณ์การบอกต่อ

ของผู้ซ้ือและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	A	

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 1.	ความเช่ือมั่น

	 ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของคน	

หรือกลุ่มบุคคลมากกว่า	2	ฝ่ายข้ึนไป	เกิดจากค�าว่า	ซึ่งกัน

และกัน	มุ่งเน้นที่การให้และรับในแง่มุมของความไว้วางใจ	

ความน่าเช่ือถือ	คือต้นก�าเนิดของความไว้วางใจหรือไม่ไว้

วางใจ	ความน่าเชื่อถือมีพื้นฐานมาจากการกระท�าที่ซื่อสัตย์

ในอดีตและปฏิบัติตามค�าสัญญาที่ให้ไว้	 (Kinicki,	 2018)	

ความเช่ือมั่นจึงเป็นปัจจัยหลักในการก�าหนดความสัมพันธ์

เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร	ที่สามารถ

น�าไปสูค่วามจงรกัภกัด	ีเนือ่งจากความเชือ่มัน่สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์นั้นให้มีคุณค่ามากขึ้น	 (Morgan	 &	 Hunt,	

1994,	 น.	 23)	 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า	 ความเชื่อมั่น	 คือ	

ทัศนคติ	 ความรู้สึกของบุคคลที่มีความหนักแน่น	 มั่นคง

ต่อผลิตภัณฑ์	สินค้าท่ีอยู่ในความสนใจ	หรือความต้องการ

ของบุคคลนั้น	แนวคิดความเชื่อมั่นส�าหรับงานวิจัยนี้	ได้แก่	

องค์ประกอบ	3	ด้านของความเช่ือมั่น	(Sako	,1992,	p.	

37-39)	 ได้แก่	 1)	 ความเชื่อมั่นในสัญญา	 (Contractual	

trust)	หมายถึง	ความเช่ือมั่น	ไว้วางใจจากคู่สัญญาทั้งสอง
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ฝ่าย	ซ่ึงจะยดึมัน่ในการรกัษาสญัญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	

ข้อตกลงทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 และการสื่อสารด้วย

ปากเปล่า	 โดยหวังว่าจะได้รับผลผลิต	 การส่งมอบ	 เป็น

ไปตามระยะเวลาท่ีตกลงกันไว้	 2)	 ความเชื่อมั่นในความ

สามารถ	(Competency	trust)	หมายถึง	ความสามารถ

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในระดับที่ก�าหนด	 ซึ่งก็คือ	 ความ

เชี่ยวชาญ	 ความสามารถ	 และคุณลักษณะที่จะก่อให้เกิด

การจูงใจ	3)	ความเชื่อมั่นในความปรารถนาดี	(Goodwill	

trust)	คือ	เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นเองในกิจการนั้น	เช่น	ความ

สามารถในผลประกอบการธรุกจิทีด่	ีความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	

ส่งผลให้เกิดความเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ	ความตั้งใจ

ที่จะปฏิบัติให้มากกว่าความคาดหวังที่ก�าหนด

	 2.	ภาพลักษณ์ตราบริษัท

	 ภาพลักษณ์	(Image)	เป็นวิธีการที่คนจะรับรู้เก่ียว

กับ	บริษัท	หรือผลิตภัณฑ์ของตน	และภาพที่เกิดจากปัจจัย

หลายประการภายใต้การควบคุมของธุรกิจ	 (ชูชัย	 สมิทธิ

ไกร,	2561)	ภาพลักษณ์ของบริษัท	(Corporate	Image)	

คือ	สิ่งที่องค์กรน�าเสนอออกสู่สายตาของผู้บริโภค	เพื่อให้

ผู้บริโภคเกิดการความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกและมี

ประสบการณ์ร่วมกับองค์กร	ภาพลักษณ์ช่วยเอื้อให้องค์กร

สามารถด�าเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง	 (Jefkins,	

1993)

	 3.	การรับรู้คุณภาพ

	 มีนา	อ่องบางน้อย	(2553,	น.	20-21)	ได้ศึกษา

เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ	์

โดยแบ่งออกเป็น	8	ประเภท1)	สมรรถภาพในการท�างาน	

(Performance)	 ของผลิตภัณฑ์	หรือลักษณะการท�างาน

หลักของผลิตภัณฑ์นั้น	การวัดคุณภาพจะวัดจากคุณสมบัติ

การใช้ประโยชน์หลักในสินค้าหรือบริการนั้น	2)	รูปลักษณ	์

(Features)	 เป็นคุณสมบัติที่เสริมขึ้นจากการท�างานพื้น

ฐานของผลิตภัณฑ์	โดยวัดจากวัตถุประสงค์ความต้องการ

ส่วนบุคคล	ที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างจากคู่แข่ง	ส่งให้

ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพิเศษ	เป็นตัวของตัวเอง	3)	ความ

น่าเชื่อถือ	 (Reliability)	 บ่งบอกความน่าจะเป็นในการ

ใช้งานของผลิตภัณฑ์	 และความล้มเหลวของผลิตภัณฑ	์

โดยใช้ระยะเวลาเป็นตัวก�าหนด	 4)	 ความสอดคล้องกัน	

(Conformance)	การออกแบบ	และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

กัน	ท�าให้เกิดเป็นมาตรฐานและบริการของสินค้า	5)	ความ

ทนทาน	(Durability)	วัดจากอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์	

ซ่ึงความทนทานจะส่งต่อความน่าเช่ือถือ	6)	สุนทรียภาพ

ของผลิตภัณฑ์	 (Aesthetics)	 รับรู้ได้จากด้านผลิตภัณฑ์	

ซ่ึงแสดงออกจากความช่ืนชอบส่วนตัว	7)	คุณภาพท่ีถูกรับ

รู้	 (Perceived	quality)	คุณสมบัติ	ภาพลักษณ์	 ท้ังที่จับ

ต้องได้และจับต้องไม่ได้	 ช่ือเสียง	 โฆษณา	8)	การบริการ

หลังการขาย	(Service)	หมายถึงข้ันตอนในการดูแล

	 4.	การบอกต่อ

	 ป ัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต ่อการสื่อสารแบบ

บอกต่อ	 (ภพพรหมินทร์	 วโรตม์วัฒนานนท์,	 2558,	 น.	

86-100)	 ประกอบด้วย	 1)	 ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ	

(Goods	and	services)	สินค้าท่ีมีความพิเศษ	มีคุณภาพ

สูง	 ก่อให้เกิดความประทับใจจนอยากบอกต่อ	 หรือพูด

ถึงสิ่งที่ตนมีประสบการณ์ร่วม	 2)	 ปัจจัยด้านผู ้บริโภค	 

(Consumer)	หรือลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเหมาย	3)	ปัจจัยด้าน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	(Customer	Relation	 

Management:	CRM)	 เป็นการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ลูกค้า	 เช่น	 การบริการหลังการขาย	 4)	 ปัจจัยด้านการ

ตลาดแบบไวรัล	 (Viral	 marketing)	 โดยสามารถแพร่

กระจายในรูปแบบของสื่อเดิม	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 และ

เพิ่มเติมการบอกต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 5)	 ปัจจัย

ด้านกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 และผู้ทรงอิทธิพล	 (The	

way	of	business	strategy	and	influencer)	ซ่ึงมีส่วน

ส่งเสริมให้การท�าตลาดแบบบอกต่อมีความเป็นไปอย่าง

ดีได้มากข้ึน	 เนื่องจากส่งผลต่อความรู้สึกให้เกิดความเชื่อ

มันในบริษัท	หรือตัวบุคคลผู้บริหาร
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
     ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม

					1.	สถานภาพส่วนบุคคล
	 1.1	เพศ
	 1.2	อายุ
	 1.3	ระดับการศึกษา
	 1.4	อาชีพ
	 1.5	รายได้ต่อเดือน	
					2.	ความเชื่อม่ัน
	 2.1	ความเชื่อม่ันในสัญญา
	 2.2	 ความเชื่ อมั่นในความ	 
					สามารถ
	 2.3	 ความเชื่ อมั่นในความ 
					ปรารถนาดี
					3.	ภาพลักษณ์ตราบริษัท
	 3.1	ภาพลักษณ์ของบริษัท
	 3.2	ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า
					4.	การรับรู้คุณภาพ
	 4.1	ด้านความคุ้มค่า
	 4.2	ค้านคุณภาพ

การบอกต่อของผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม
โครงการหมู่บ้าน	A

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	 A	 ที่มี

สถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อความเช่ือ

มั่นแตกต่างกัน

	 2.	 ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	 A	 ที่มี

สถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์

ตราบริษัทแตกต่างกัน

	 3.	 ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	 A	 ที่มี

สถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณ

ภาพแตกต่างกัน

	 4.	 ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	 A	 ที่มี

สถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบอก

ต่อแตกต่างกัน

	 5.	ความเชื่อมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	และการ

รับรู้คุณภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการบอกต่อ

	 6.	ความเชื่อมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	และการ

รับรู้คุณภาพ	 สามารถพยากรณ์การบอกต่อของผู้ซ้ือและ

ผู้เยี่ยมชม	โครงการหมู่บ้าน	A	ได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	ความเช่ือมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	

และการรับรู้คุณภาพที่มีผลต่อการบอกต่อของผู้ที่มาซื้อ

และเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	 A	 ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 โดยใช้การวิจัยเชิง

ส�ารวจ	 (Survey	 research	method)	 และท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	(Questionnaire)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้ซ้ือและผู้เยี่ยม

ชมโครงการหมู่บ้าน	 A	 จ�านวน	 389	 คน	 ที่ได้จากการ

ค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 ตามสูตรค�านวณของ	

Cochran	 (1953)	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 และ

ระดับความคลาดเคลื่อน	ร้อยละ	5

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	5	ตอน	คือ	ตอน

ท่ี	1	ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	

ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน	ตอนที่	2	ข้อ

ค�าถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นที่มีต่อความเชื่อมั่น	ตอน
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ที่	3	ข้อค�าถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์

ตราบริษัทใน	ตอนที่	4	ข้อค�าถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็น

ท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพสินค้า	และตอนที่	5	ข้อค�าถามเพื่อ

วัดระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการบอกต่อ	โดยข้อค�าถามตอน

ที่	2-5	เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า	(Rating	

scale)	5	ระดับ	คือ	 เห็นด้วยมากที่สุด	 (5)	 เห็นด้วยมาก	

(4)	เห็นด้วยปานกลาง	(3)	เห็นด้วยน้อย	(2)	และเห็นด้วย

น้อยที่สุด	(1)

	 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	โดย

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น	จ�านวน	60	ข้อ	เสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความตรงของ

เนือ้หาและความถกูต้องในการใช้ภาษา	แล้วน�ามาหาค่า	IOC	

(Index	of	Objective	Congruence)	โดยตั้งเกณฑ์ผ่าน

ที่	0.6	ขึ้นไป	โดยข้อค�าถามทั้งหมดมีค่า	IOC	อยู่ระหว่าง	

0.67-1.00	 และมีข้อค�าถามบางข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ส�านวนภาษาและความชัดเจนของข้อค�าถาม	ตัดข้อค�าถาม

ที่มีความซ�้าซ้อนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	 แล้ว

น�าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	

30	 คน	 จากนั้นจึงน�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม	 ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค	(Cronbach’s	alpha)	โดยแบบสอบถามโดย

แบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า	 0.90	

ซ่ึงถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงจึงน�าแบบสอบถามไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลต่อไป

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูทีส่�านักงานของหมูบ้่าน	

A	 เพื่อเก็บข้อมูลจากผู ้ซื้อและผู ้ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ	

จ�านวน	3	 โครงการของหมู่บ้าน	A	ตามขอบเขตของการ

วิจัย	ในช่วงเวลาระหว่าง	เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน	2561	

เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนและท�าการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม	พบว่า	มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์

จ�านวน	389	ชุด	จึงน�ามาจัดเรียงล�าดับและลงรหัส	บันทึก

ลงในโปรแกรมค�านวณส�าเร็จรูปจนครบทุกฉบับ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล	 ท�าการ

วเิคราะห์ข้อมลูโดยค�านวณค่าความถี.่และค่าร้อยละ	จ�าแนก

ตามเพศ.อายุ.ระดับการศึกษา.อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน	

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อความ

เชื่อมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพสินค้า	และ

การบอกต่อ	วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ.รายด้านและโดย

รวม.โดยใช้การค�านวณค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความเช่ือมั่น	ภาพลักษณ์

ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพสินค้า	และการบอกต่อ	จ�าแนก

ตามเพศ	โดยการทดสอบ	t-test	เปรียบเทียบความคิดเห็น

ที่มตี่อความเชื่อมั่น	ภาพลกัษณต์ราบรษิัท	การรับรู้คณุภาพ

สินค้า	และการบอกต่อ	จ�าแนกตามอายุ.ระดับการศึกษา.

อาชีพและรายได้ต่อเดือน	โดยการทดสอบ	F-test	กรณีพบ

ความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติจิะท�าการตรวจสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	LSD	(Least	Square	

Difference)	และท�าการพยากรณ์การบอกต่อของผูซ้ือ้และ

ผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	A	จากตัวแปรพยากรณ์ได้แก	่

ความเชื่อมั่น	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพสินค้า	

โดยใช้การค�านวณสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลกำรวิจัย
	 การศึกษาความเชื่อมั่น	 ภาพลักษณ์ตราบริษัท	

และการรับรู้คุณภาพที่มีผลต่อการบอกต่อของผู้ที่มาซื้อ

และเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	A	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�านวนท้ังสิ้น	389	คน	จ�าแนก

เป็น	เพศชาย	177	คน	และเพศหญิง	212	คน	มีอายุอยู่

ในช่วง	46	ปีข้ึนไป	จ�านวน	124	คน	ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 ปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า	289	คน	มีอาชีพค้าขาย	/	ธุรกิจส่วนตัว	

จ�านวน	126	คน	และมีรายได้ต่อเดือน	30,001	–	45,000	

บาท	จ�านวน	145	คน	
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ตำรำง 1
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ด้ำน ตัวแปร ระดับควำมคิดเห็น

SD แปลผล

1 ความเชื่อม่ัน 3.64 0.57 สูง

2 ภาพลักษณ์ตราบริษัท 3.72 0.59 สูง

3 การรับรู้ในคุณภาพ 3.78 0.54 สูง

4 การบอกต่อ 3.51 0.64 สูง

ตำรำง 2
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 – สมมติฐานที่ 4 

สมมติฐำนท่ี ผลกำรทดสอบ สถิติที่ใช้

สมมตฐิานที	่1	ผูซ้ือ้และผูเ้ยีย่มชมโครงการ
หมูบ้่าน	A	ทีม่สีถานภาพส่วนบคุคลต่างกนั	
มคีวามคดิเหน็ต่อความเชือ่มัน่แตกต่างกนั	
จ�าแนกตามตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคล

สอดคลองกับสมมติฐาน t-test
One	way	ANOVA

สมมตฐิานที	่2	ผูซ้ือ้และผูเ้ยีย่มชมโครงการ
หมู่บ้าน	A	ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่าง
กัน	 มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตรา
บริษัทแตกต่างกัน

สอดคลองกับสมมติฐาน t-test
One	way	ANOVA

สมมตฐิานที	่3	ผูซ้ือ้และผูเ้ยีย่มชมโครงการ
หมู่บ้าน	A	ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่าง
กัน	 มีความคิดเห็นต่อการรับรู ้คุณภาพ
แตกต่างกัน

สอดคลองกับสมมติฐาน t-test
One	way	ANOVA

สมมตฐิานที	่4	ผูซ้ือ้และผูเ้ยีย่มชมโครงการ
หมูบ้่าน	A	ทีม่สีถานภาพส่วนบคุคลต่างกนั	
มีความคิดเห็นต่อการบอกต่อแตกต่างกัน

ไม่สอดคลองกับสมมติฐาน t-test
One	way	ANOVA

	 จากตารางที่	1	พบว่า	1)	ความคิดเห็นที่มีต่อความ

เชื่อมั่นโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	2)	ความคิด

เห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ตราบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับสูง	3)	

ความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง

โดยข้อมีค่าเฉลี่ยสูง	3	อันดับแรก	ได้แก่	ระบบการรักษา

ความปลอดภัยภายในโครงการหมู่บ้าน	A	มีความรัดกุมไว้

วางใจได้	รองลงมาคือ	โครงการหมู่บ้าน	A	ตั้งอยู่ในท�าเล

ที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง	 และบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมในโครงการหมู่บ้าน	 A	 มีความเหมาะ

สม	 สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	

เช่น	 เสียง	ฝุ่น	กลิ่น	ขยะมูลฝอย	 ได้เป็นอย่างดี	และ	4)	

ความคิดเห็นที่มีต่อการบอกต่อโดยรวมอยู่ในระดับสูง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อมีค่าเฉลี่ยสูง	3	อันดับแรก	ได้แก	่

ท่านคิดว่าข้อมูลจากประสบการณ์ตรงน่าเช่ือถือท่ีสุด	รอง

ลงมาคือ	ท่านนึกถึงโครงการหมู่บ้าน	A	เป็นตัวเลือกแรก

ในการกล่าวถึงให้ผู้อื่นฟัง	และบุคคลรอบข้างตัวท่านมีผล

ต่อการตัดสนใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร
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ตำรำง 3
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่น การรับรู้ภาพลักษณ์ตราบริษัท การรับรู้คุณภาพกับการบอกต่อ

ตัวแปร ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับควำมสัมพันธ์

ความเชื่อมั่น 0.575** ปานกลาง

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราบริษัท 0.639** สูง

การรับรู้คุณภาพ 0.621** สูง

**	p<.01

ตำรำง 4
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์การบอกต่อของผู้ซ้ือและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน A ด้วยวิธีเพิ่มตัวแปร

อิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Regression)

ล�ำดับ ตัวพยำกรณ์ R R2 R2 Change F p

1 ภาพลักษณ์ตราบริษัท 0.639 0.408 0.408 265.976 0.000*

2 ภาพลักษณ์ตราบริษัท,
การรับรู้คุณภาพ

0.659 0.435 0.027 148.014 0.000*

3 ภาพลักษณ์ตราบริษัท,
การรับรู้คุณภาพ,ความเชื่อม่ัน

0.666 0.444 0.009 102.214 0.000*

ค่าคงท่ี	=	0.527																SE
est
	=	±.18																*p<.05

ตำรำง 5
ค่าสัมประสิทธิ์์ถดถอยของตัวพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (ß) เพื่อแสดงสมการการถดถอย

พหุคูณที่ใช้พยากรณ์การบอกต่อของผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน A

ข้อ ตัวพยำกรณ์ B SE
b ß t P

1 ภาพลักษณ์ตราบริษัท 0.348 0.079 0.324 4.394 0.000*

2 การรับรู้คุณภาพ 0.282 0.085 0.238 3.315 0.001*

3 ความเช่ือม่ัน 0.172 0.068 0.154 2.537 0.012*

	ค่าคงท่ี	=		0.527					SE
est
	=	±.18					R	=	0.666					R2	=	0.444					F	=	102.214					*p<.05

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 1)	 ความเชื่อมั่นโดยรวม

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบอก

ต่ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(r	=	0.575)	2)	

ภาพลักษณ์ตราบริษัทมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง

	 จากตารางที่	4	พบว่า	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	เป็น

ตัวแปรแรกที่สามารถพยากรณ์การบอกต่อของผู้ซื้อและ

ผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	 A	 ได้	 ต่อมาคือ	 การรับรู้คุณ

ภาพ	และความเชื่อมั่น	ตามล�าดับ	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห

กับการบอกต่ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(r	=	

0.639)	3)	การรบัรูค้ณุภาพมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบั

สูงกับการบอกต่ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(r	

=	0.621)	ซ่ึงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง

สัมพันธ์พหุคูณ	 0.666	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

.05	สามารถพยากรณ์การบอกต่อของผู้ซ้ือและผู้เยี่ยมชม

โครงการหมู่บ้าน	A	ได้	ร้อยละ	44.4	มีความคลาดเคลื่อน

ในการพยากรณ์	เท่ากับ	±.18
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	 จากตารางที่	 5	 แสดงว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	 (ß)	 ที่มีค่าสูงสุด	

คือ	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	(ß	=	0.324)	รองลงมาคือ	การ

รับรู้คุณภาพ	 (ß	 =	 0.238)	 และตัวพยากรณ์ที่มีค่าน้อย

ที่สุด	คือ	ความเชื่อมั่น	(ß	=	0.154)	จากตัวแปรพยากรณ์

นี้สามารถสร้างเป็นสมการการบอกต่อของผู้ซื้อและผู้เยี่ยม

ชมโครงการหมู่บ้าน	A	ได้ดังนี้	(สมการในรูปคะแนนดิบ)

	 การบอกต่อ	=	0.527	+	0.348	(ภาพลักษณ์ตรา

บริษัท)	+	0.282	(การรับรู้คุณภาพ)	+	0.172	(ความเช่ือ

มั่น)

	 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	ได้ดังนี้	วัตถุประสงค์ข้อท่ี	1	ผล

การวิจัยพบว่า	ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม	มีความคิดเห็นโดยรวม

ต่อความเชื่อมั่น	 ภาพลักษณ์ตราบริษัท	 การรับรู้คุณภาพ	

และการบอกต่อในระดับสูง	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 2	 ผลการ

วิจัยพบว่า	ผู้ซ้ือและผู้เยี่ยมชมที่มีเพศ	อายุ	อาชีพ	และราย

ได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นโดยรวม

แตกต่างกัน	 ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมที่มีเพศ	 ระดับการศึกษา	

อาชีพ	 และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพ

ลักษณ์ตราบริษัทโดยรวมแตกต่างกัน	ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม

ที่มีอาชีพ	 และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

การรับรู้คุณภาพโดยรวมแตกต่างกัน	 ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม

ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบอกต่อโดยรวมไม่แตกต่าง

กัน	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความเช่ือมั่น	

ภาพลักษณ์ตราบริษัท	 การรับรู้คุณภาพ	 มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการบอกต่อ	วัตถุประสงค์ข้อที่	4	ผลการวิจัย

พบว่า	ภาพลักษณ์ตราบริษัท	การรับรู้คุณภาพ	และความ

เชื่อมั่น	สามารถพยากรณ์การบอกต่อของผู้ซื้อและผู้เยี่ยม

ชมโครงการหมู่บ้าน	A	ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05

กำรอภิปรำยผล
	 จากผลการศึกษาทีพ่บว่า	ความคิดเหน็ทีม่ต่ีอความ

เชื่อมั่นโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากโครงการหมู่บ้าน	A	ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มา

นานตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2537	ย่อมมีชื่อเสียงและความสัมพันธ์

อันดีกับลูกค้า	จึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ	สอดคล้อง	Sako	

(1992,	pp.	37-39)	ที่ระบุว่า	ความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีดี

ส่งผลให้เกิดความเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ	 และการ

สัญญาว่าจะตอบสนองกับค�าขอบางอย่างที่นอกเหนือจาก

มาตรฐาน	อย่างเช่น	 เรื่องพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงได้มีค่าเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นในระดับสูง	สอดคล้องกับ	คณิน	ชมเดือน	และ

ไชยพศ	แจ่มใส	(2554)	ท่ีพบว่า	สิ่งอ�านวยความสะดวกที่

ครบครัน	สวนสาธารณะท่ีสวยงาม	ถือเป็นปัจจัยส�าคัญใน

การส่งเสริมทางการตลาดเพื่อการแข่งขันและยังถือเป็นจุด

แข็งของโครงการ

	 ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ตราบริษัทโดยรวม

อยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นว่า	ผู้ซ้ือและผู้เยี่ยมชมโครงการ

หมู่บ้าน	A	รู้สึกภูมิใจท่ีได้อาศัยในโครงการหมู่บ้าน	A	ถือว่า

ประสบความส�าเร็จในการตอบสนองความต้องการทาง

ด้านจิตใจของลูกค้า	ลูกค้าเกิดความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับ	ซึ่งความภูมิใจนี้สามารถพัฒนาเป็นความผูกผัน	และ

ความจงรักภักดีได้ในอนาคต	ซ่ึง	จิรพงศ์	มหจิตรเลิศนันท	์

(2557)	พบว่า	ภาพลักษณ์ถือเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกซ้ือ	และ	ชูชัย	สมิทธิไกร	(2561)	กล่าวว่า	ภาพลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	หรือองค์กรธุรกิจ	ล้วนมีอิทธิพล

ท่ีส�าคัญต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

	 ความคิดเห็นที่มีต่อการรับรู้คุณภาพโดยรวมอยู่

ในระดับสูงโดยข้อมีค่าเฉลี่ยสูง	3	อันดับแรก	ได้แก่	ระบบ

การรักษาความปลอดภัยภายในโครงการหมู่บ้าน	A	มีความ

รัดกุมไว้วางใจได้	รองลงมาคือ	โครงการหมู่บ้าน	A	ต้ังอยู่ใน

ท�าเลท่ีมีความสะดวกสบายในการเดินทาง	และบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมในโครงการหมู่บ้าน	A	มีความเหมาะสม	

สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 เช่น	

เสียง	ฝุ่น	กลิ่น	ขยะมูลฝอย	ได้เป็นอย่างดี	สอดคล้องกับ	

วีณา	ถิระโสภณ	(2558)	ท่ีพบว่า	ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ

กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 โดยสิ่งแวดล้อมท่ีดี	ความปลอดภัย	

ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร	 และปกรณ์	

สุมาลย์โรจน์	 (2533)	พบว่า	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกที่

อยู่อาศัย	ผู้ซื้อให้ความส�าคัญกับปัจจัยจากสภาพแวดล้อม	

ภูมิทัศน์	บรรยากาศที่สงบ	และสอดคล้องกับ	ภัฐฬเดช	มา

เจรญิ	(2555)	ทีพ่บว่า	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้บ้าน

จัดสรรของผู้บริโภคท่ีส�าคัญมากท่ีสุด	คือ	เรื่องระบบรักษา

ความปลอดภัย	รองลงมาคือ	การเดินทางไปมาสะดวก

	 ความคิดเห็นที่มีต่อการบอกต่อโดยรวมอยู ่ใน

ระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อมีค่าเฉลี่ยสูง	3	อันดับ

แรก	ได้แก่	ท่านคิดว่าข้อมูลจากประสบการณ์ตรงน่าเชื่อ
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ถือที่สุด	รองลงมาคือ	ท่านนึกถึงโครงการหมู่บ้าน	A	เป็น

ตัวเลือกแรกในการกล่าวถึงให้ผู้อื่นฟัง	และบุคคลรอบข้าง

ตัวท่านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรทั้งนี้แสดง

ให้เห็นว่า	ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้าน	A	ให้ความ

ส�าคัญกับค�าบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มี

ประสบการณ์ตรง	โดยเป็นข้อมูลการประเมินผลผลิตภัณฑ์

และการให้บริการของผูใ้ห้บรกิาร	(Chung	&	Darke,	2006)	

ซ่ึงข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับประไพ	แสงประสิทธิ์	 (2554)	

ที่พบว่า	การบอกต่อจากเพื่อน	ญาติแนะน�าเป็นการสื่อสาร

การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	และนิภาพร	อริยบัณฑิต

กุล	(2555)	ที่ระบุว่า	อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเป็นผลมาจาก

การรับรู้สื่อและประสบการณ์ในการเลือกซื้อมาก่อนหน้านี	้

	 ส�าหรับผลการศึกษาที่พบว่า	ผู้ซื้อและผู้เยี่ยมชม

โครงการหมู่บ้าน	 A	 ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน	 มี

ความคิดเห็นต่อการบอกต่อแตกต่างกันไม่แตกต่าง	 ท้ังนี้

อาจเนื่องจาก	การบอกต่อเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก

ไม่เป็นทางการเป็นบทสนทนาระหว่างบุคคลสองคนข้ึนไป

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งาน	หรือลักษณะเฉพาะของ

สินค้า	เป็นการให้ข้อมูลเชิงเหตุผลของสินค้า	ที่สามารถถูก

เผยแพร่จากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงผ่านทางบุคคล	 หรือ

ช่องทางการสื่อสารโดยไม่มีแรงผลักดันโดยตรงทางด้าน

เชิงพาณิชย์	(Westbrook,	1987;	Kozinets,	De	Valck,	

Wojnicki,	 &	Wilner,	 2010)	 จากผลการวิจัยนี้จึงเป็น

เคร่ืองยืนยันได้อีกทางหนึ่งว่า	 การบอกต่อ	 เป็นกลยุทธ์

ส่งเสริมการตลาดที่มีพลัง	 มีความรวดเร็วในการสื่อสาร	

สอดคล้องกับ	ฐานพัทธ์	จันทร์สุกรี	และเกียรติชัย	เวษฎา

พันธุ์	 (2558)	 ที่สรุปว่า	 กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค	ด้านการ

แนะน�าบอกต่อ	พบว่า	ผู้บริโภคให้ความส�าคัญที่จะแนะน�า

ให้คนรู้จักซื้อบ้านกับโครงการที่ซื้ออยู่แล้วมากที่สุด

	 ส�าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่พบว่าความ

เชือ่มัน่โดยรวมมคีวามสมัพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกบั

การบอกต่อ	ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากซือ้และผูเ้ยีย่มชมโครงการ

หมู่บ้าน	A	มีความเชื่อมั่นต่อหมู่บ้าน	A	ในระดับสูง	เมื่อมี

ความเชื่อมั่นอยู่แล้วโอกาสที่จะแนะน�า	หรือบอกต่อกับคน

ใกล้ชิดย่อมมีขึ้นเช่นกัน	สอดคล้องกับ	คณิน	ชมเดือน	และ

ไชยพศ	แจ่มใส	(2554)	ที่กล่าวถึงปัจจัยด้านการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม	โดยกล่าวว่า	บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก

ลูกค้าชั้นดีจ�านวนมาก	แนะน�าลูกค้าใหม่มาให้ตลอดเวลา	

จึงเป็นจุดแข็งในการแข่งขันแม้ว่าโครงการจะตั้งอยู่ในท�าเล

ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น	เพราะลูกค้ามีความเช่ือ	ทัศนคติ	ค่า

นยิมทีด่กีบัโครงการและบรษิทัจงึให้การสนบัสนนุ	สอดคล้อง

กับ	ประไพ	แสงประสิทธิ์	(2554)	พบว่า	ปัจจัยเชิงจิตวิทยา

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้าน	คือ	ด้านความเช่ือ	การบอก

ต่อจากเพือ่นหรอืญาต	ิภาพลกัษณ์ตราบรษิทัมคีวามสมัพันธ์

ทางบวกในระดับสูงกับการบอกต่อ	ซ่ึงภาพลักษณ์เกิดขึ้น

จากความประทับใจ	ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ

จนก่อเป็นความประทับใจ	(รัตนาวดี	ศิริทองถาวร,	2548)	

ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ	วิยะดา	หมัดอุสัน	(2556)	ที่

พบว่า	ชือ่เสยีงของบรษิทัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและเชือ่ถอืได้	บรษิทัมี

ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นท่ียอมรับ	เป็น

ปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย	

และเช่ือมโยงไปยังการส่งเสริมการตลาดโดยมีการแนะน�า

จากคนรู้จักหรือคนที่อยู่ในโครงการก่อนแล้ว	 สอดคล้อง

กับ	นิภาพร	อริยบัณฑิตกุล	(2555)	ท่ีพบว่า	ส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์	ได้แก	่

ช่ือเสียง	 และความน่าเช่ือถือของโครงการ	 สอดคล้องกับ	

อัญชนา	ทองเมืองหลวง	 (2554)	 ท่ีพบว่า	ประเด็นส�าคัญ

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัย	 คือ	 ความเช่ือมั่นใน

ช่ือเสียงของโครงการ	 สอดคล้องกับ	 จิรพงศ์	 มหจิตรเลิศ

นันท์	 (2557)	 ท่ีพบว่า	ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามี

ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความภักดีในตราสินค้าของ

บ้าน	ท้ังนี้โครงการหมู่บ้าน	A	ได้ด�าเนินธุรกิจมาเป็นระยะ

เวลานาน	จึงเป็นที่คุ้นเคยของผู้บริโภค	ผู้บริโภคจึงมีความ

เช่ือมั่นในตราสินค้าและให้ความส�าคัญกับช่ือเสียง	 ภาพ

ลักษณ์ท่ีดี	 ท่ีบริษัทสะสมมานาน	 (Lau	 &	 Phau,	 2007	

อ้างถึงใน	 จิรพงศ์	 มหจิตรเลิศนันท์,	 2557)	 ส�าหรับการ

รับรู ้คุณภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการ

บอกต่อ	 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก	การท่ีบุคคลจะสามารถรับ

รู้ถึงคุณภาพของหมู่บ้าน	A	ได้	บุคคลนั้นต้องเคยมีโอกาส

สัมผัสกับโครงการจริง	มีประสบการณ์ตรงจากการใช้งาน	

จึงสามารถสื่อสารแบบปากต่อปากเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการกับบุคคลอื่นได้	(Westbrook,	1987)	หรืออีกนัย

หนึ่งหากผู้ตอบแบบสอบถามคือ	ผู้เยี่ยมชมโครงการ	ก็เป็น

ไปได้ว่า	ได้รับการแนะน�ามาจากบุคคลอื่น	ท่ีเคยได้สัมผัส

กับโครงการมาแล้ว	ผลการศึกษายังสนับสนุน	จิรพงศ์	มห

จิตรเลิศนันท์	(2557)	ท่ีพบว่า	ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ

มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวกต่อความภกัดใีนตราสนิค้าของ
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บ้านจัดสรร

	 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยที่พบว่า	 ภาพ

ลักษณ์ตราบรษัิทมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยมากทีส่ดุ	สามารถ

อธิบายได้ว่า	 จากเรื่องราวความเป็นมาขององค์กรท่ีใช้

เวลาในการสะสมชื่อเสียง	ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจที่ผ่าน

มานับตั้งแต่อดีตให้เป็นที่ยอมรับ	 เป็นสิ่งที่มีความเป็นรูป

ธรรมและนามธรรมประสานอยู่ด้วยกัน	 ภาพลักษณ์ท่ีน่า

เชื่อถือจะสามารถสื่อถึงจิตใจของบุคคลได้	 ก่อให้เกิดการ

ยอมรับในองค์กรได้	(กุณฑลี	รื่นรมย์,	2560;	รัตนาวดี	ศิริ

ทองถาวร,	2548)	ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้จาก

สถานที่จริง	จึงถือเป็นความประทับใจแรกที่จะเกิดข้ึนเมื่อ

ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสโครงการหมู่บ้าน	A

	 การรับรู ้คุณภาพ	 คือ	 ตัวแปรในล�าดับต่อมาที่

สามารถพยากรณ์การบอกต่อของผู ้ซื้อและ	 ผู้เยี่ยมชม

โครงการหมู่บ้าน	A	ได้	ทั้งนี้เนื่องจาก	บ้าน	คือ	สิ่งก่อสร้าง	

และเป็นสนิทรัพย์ทีม่มีลูค่าสงู	ใช้ระยะเวลาในการซือ้จนกว่า

จะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตน	ดังนั้น	การที่บุคคลจะสามารถ

บอกต่อได้ว่า	โครงการหมูบ้่านใด	มกีารก่อสร้าง	การบรหิาร

จัดการที่ดี	บุคคลนั้นต้องมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสินค้า	ซ่ึงต้อง

ใช้ความคิดในหลายมิติในการวิเคราะห์	 ทั้งการรับรู้ด้าน

ราคา	 คุณภาพ	 ประโยชน์	 ทั้งหมดนี้ซึ่งเรียกว่า	 ความคุ้ม

ค่า	 (Sweeney	&	Soutar,	2001,	อ้างถึงใน	ปูชิตา	เลิศ

ธรรมจินดา,	2557	น.	20)		ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ของผู้บริโภค	และยังส่งผลต่อเนื่องไปยังพฤติกรรมการซื้อ

ในอนาคต	หรือการส่งเสริมการตลาดในอนาคต	เช่น	การ

บอกต่อ	เป็นต้น	(Wong	&	Sohal,	2003)

	 ความเชื่อมั่น	 เป ็นตัวแปรสุดท้ายที่สามารถ

พยากรณ์การบอกต่อของผู ้ซื้อและผู ้เยี่ยมชมโครงการ

หมู่บ้าน	 A	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก	 ความเชื่อมั่น	 เป็นกระ

บวนการในการสื่อสารระหว่างเจ้าของสินค้ากับผู้บริโภค

เพื่อสร้างทัศนคติและประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเกิด

การยอมรับในสินค้านั้น	(อนัญญา	อุทัยปรีดา,	2556)	 ซ่ึง

แน่นอนว่าต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเช่ือม่ัน	 ไว้

วางใจ	ไม่ว่าจะเป็นความเชือ่มัน่ในสญัญาซึง่จะยดึมัน่ในการ

รักษาสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ข้อตกลง	ท่ีได้ตกลง

กันไว้	ความเช่ือมั่นในความสามารถ	 ท่ีแสดงให้ลูกค้าเห็น

ถึงความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	และความเชื่อมั่นใน

ความปรารถนาดี	ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	

ให้การตอบสนองที่เหนือกว่ามาตรฐาน	หรือความคาดหวัง

ของลูกค้า	(Sako,	1992,	pp.37-39)	ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี	้

ล้วนต้องใช้เวลาและประสบการณ์เป็นเครื่องประเมินความ

เชื่อมั่น	 ผู้บริหารจึงควรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

เพื่อในระยะยาวเมื่อลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นแต่องค์กรแล้ว	

ย่อมส่งผลต่อการบอกต่อแก่ผู้อื่น	 สอดคล้องกับ	 ประไพ	

แสงประสิทธิ์	(2554)	ฐานพัทธ์	จันทร์สุกรี	และเกียรติชัย	

เวษฎาพันธ์	(2558)	วิยะดา	หมัดอุสัน	(2556)	ท่ีพบว่า	ผู้

บริหารโครงการหมู่บ้านควรให้ความส�าคัญกับการบริการ

หลังการขาย	 เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาว

กับลูกค้า

ข้อเสนอแนะ
	 ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์	

สามารถน�าผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ	เช่น	

	 1.	 การพิจารณาเปรียบเทียบกับจุดแข็งและจุด

อ่อนจากโครงการหมู่บ้าน	A	 กับโครงการหมู่บ้านของตน

หรือโครงการอื่น	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์

ระดับธุรกิจ	 เช่น	 การมุ่งเน้นความแตกต่างด้านคุณภาพ	

โดยน�าผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องการรับรู ้คุณภาพไปเป็น

แนวทางเป็นต้น	นอกจากนี้ยังสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง

การบริหารคุณภาพส�าหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	รวม

ถึงการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ตาม

ประเด็นท่ีผู้บริโภคให้ความส�าคัญ	 ท้ังความเช่ือมั่น	 ภาพ

ลักษณ์และคุณภาพ	โดยสามารถจ�าแนกเป็นรายด้านดังนี้

 1.1	ด้านความเชื่อมั่น

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	หมู่บ้าน	A	มีพื้นท่ีสีเขียวในปริมาณท่ีเหมาะสม 1.	การคัดสรรวัสดุในการก่อสร้างหมู่บ้าน	A

2.	หมู่บ้าน	A	ได้ระบุขนาด	ราคาของท่ีดินโครงการไว้ในสัญญา
อย่างชดัเจน	กรณทีี	่ทีด่นิมขีนาดเพิม่หรอืลดจากทีแ่จ้งไว้เบือ้งต้น

2.	ความเชื่อมั่นในหมู่บ้าน	A	ว่าจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ในอนาคตถ้าเกิดขึ้น

3.	 หมู่บ้าน	 A	 จะสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
ได้เป็นอย่างดี

3.	 ความเชื่อว่าจะได้รับการดูแลการให้บริการก่อนและหลัง
การขายเป็นอย่างดี
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 1.2	ด้านภาพลักษณ์ตราบริษัท

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.มีความภูมิใจที่ได้อาศัยในหมู่บ้าน	A	 ข้อคิดเห็นทุกข้อในด้านภาพลักษณ์ตราบริษัทนี้	 อยู่ในระดับ
สูง	จึงไม่พบจุดอ่อน

2.	 แบบบ้านของหมู่บ้าน	 A	 มีเอกลักษณ์โดดเด่นตอบสนอง 
				ความต้องการ

3.	ความรู้สึกชื่นชมผลงานของหมู่บ้าน	A	

4.	การออกแบบของหมู่บ้าน	A	 มีความเป็นเอกลักษณ์	ท�าให ้
				จดจ�าได้ง่ายเมื่อเทียบกับโครงการอื่น

 1.3	ด้านการรับรู้คุณภาพ

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	ระบบการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน	A	 มีความรัดกุม 
				ไว้วางใจได้

1.	การรับรู้ว่าหมู่บ้าน	A	สร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพ

2.	หมูบ้่าน	A	ตัง้อยูใ่นท�าเลทีม่คีวามสะดวกสบายในการเดนิทาง

3.	บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน	A	มีความเหมาะ 
			สม	สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	เช่น	 
		เสียง	ฝุ่น	กลิ่น	ขยะมูลฝอย	ได้เป็นอย่างดี

	 จากผลการศึกษาจะพบว่าโครงการหมู่บ้าน	 A	

เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้แล้วในระดับหนึ่ง	จึงควร

รกัษามาตรฐานตรงส่วนนีเ้อาไว้	เพือ่ประโยชน์ในการพฒันา

โครงการใหม่	 ในพื้นที่ท�าเลอื่น	และสามารถใช้เป็นข้อมูล

ในการประชาสัมพันธ์	และพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด	

ส�าหรับด้านที่เป็นจุดอ่อนนั้นควรพิจารณาหาแนวทางที่จะ

แก้ไข	เช่นวัสดุที่ใช้ก่อสร้างผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในคุณภาพ	

มาตรฐาน	เนื่องจากเป็นการยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้อย่าง

ชัดเจน	จุดนี้ผู้บริหารจึงควรพิจารณาว่า	ท�าอย่างไรลูกค้าถึง

จะรับรู้ได้ถึงกลวิธีการคัดเลือกวัสดุว่าเป็นไปตามมาตรฐาน	

เป็นวัสดุที่มีคุณภาพ	อาจจัดบริการให้วิศวกรน�าตรวจบ้าน

ในระหว่างการซื้อขาย	 และพิจารณาเรื่องบริการหลังการ

ขาย	การรับผิดชอบต่อความผิดพลาด	การรักษาไว้ซึ่งลูกค้า

เก่าจึงส�าคัญมากและลูกค้าเก่านี้จะกลายเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการท�าการตลาดแบบบอกต่อโดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุน	

เป็นการส่งเสริมการขายที่ทรงพลัง

	 2.	 ควรจัดหาพันธมิตรที่เข้มแข็ง	 เพื่อแก้ไขจุด

อ่อนของตน	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 ความเชื่อมั่น	 และ

การรับรู้คุณภาพ	 ผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจ	 ซึ่งจากการ

ศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	พบว่า	ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญั

กับคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง	 โครงการควรท�าให้ผู้บริโภค

รับรู้ได้ว่าวัสดุท่ีเลือกใช้เป็นวัสดุท่ีมีคุณภาพ	 และควรหา

พันธมิตรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วม	โดยจะต้องประชาสัมพันธ์

ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงจุดแข็งท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพด้วย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยในอนำคต
	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่สามารถพยากรณ์การ

บอกต่อได้	 เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ไม่ได้มี

ค่าสูง	จึงอาจเป็นไปได้ว่ายังมีปัจจัยอื่นที่ควรต้องพิจารณา

ร่วมกันในการสนับสนุนการตลาดบอกต่อ

	 2.	ควรท�าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อมูล

เชิงลึก	โดยการสัมภาษณ์เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้

จริงของผู้บริโภคในเชิงลึก

	 3.	 เนื่องจากความต้องการของผู ้บริโภคมักมี

การเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยสภาพแวดล้อมตลอดเวลา	 ผู้

ประกอบการจึงควรท�าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเข้าใจ

ความต้องการ	 ทราบถึงปัญหาที่กระทบต่อธุรกิจ	 และมี

ส่วนพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า 

ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาโครงการอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างาน	

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 และปัจจัยด้าน

ประสบการณ์จากการท�างานกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	

กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	จ�านวน	226	คน	เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	วิเคราะห์ค่า

สหสัมพันธ์	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	ปัจจัย

ด้านประสบการณ์จากการท�างาน	และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (2)	ปัจจัยด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างาน	 มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	 (3)	 สมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	เขต	1	ในรูปสมการคะแนนดิบ	ดังนี้

 Ŷ 	=	0.525	+	0.276	(X
1.3
)	+	0.240	(X

2.1
)	+	0.220	(X

1.2
)	+	0.144	(X

2.3
)

	 หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน	ดังนี้

 Ẑ 	=	0.292	(Z
1.3
)	+	0.249	(Z

2.1
)	+	0.242	(Z

1.2
)	+	0.163	(Z

2.3
)
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Abstract

 The	 purposes	 of	 this	 study	 were;	 to	 the	 factors	 of	 job	 characteristics,	 work	 experience,	

and	desirable	characteristics	of	school	administrators	of	educational	opportunity	expansion	under	 

Chonburi	Primary	Educational	Area	Office	1.	The	 investigate	 the	 relationship	between	 the	 factors	

of,	 job	 characteristics,	 work	 experience,	 and	 desirable	 characteristics	 of	 school	 administrators	 of	 

educational	 opportunity	 expansion	 under	 Chonburi	 Primary	 Educational	 Area	 Office	 1,	 and	 to	 

develop	 the	 prediction	 equation	 of	 the	 factors	 affecting	 desirable	 characteristics	 of	 school	 

administrators	of	educational	opportunity	expansion	under	Chonburi	Primary	Educational	Area	Office	1.	

The	samples	were	226	teachers	in	educational	opportunity	expansion	school.	The	instrument	used	for	 

collecting	data	was	five	scale	rating	questionnaire.	The	data	were	analyzed	by	a	computer	program;	

using	Mean,	Standard	Deviation,	Pearson’s	product	moment	correlation,	multiple	regression	analysis	

and	stepwise	multiple	regression	analysis.	The	research	results	were	as	follows	(1)	the	factors	of	job	

characteristics,	work	experience,	and	desirable	characteristics	of	school	administrators	of	educational	

opportunity	expansion	under	Chonburi	Primary	Educational	Area	Office	1,	both	as	a	whole	and	in	each	 

particular	 aspect,	 were	 found	 at	 a	 highest	 level	 (2)	 the	 factors	 of	 job	 characteristics	 and	 work	 

experience	related	to	desirable	characteristics	of	school	administrators	of	educational	opportunity	

expansion	 under	 Chonburi	 Primary	 Educational	 Area	 Office	 1	 at	 high	 level	 with	 the	 .01	 level	 of	

significance.	(3)	The	prediction	equation	of	the	factors	affecting	desirable	characteristics	of	school	

administrators	of	educational	opportunity	expansion	under	Chonburi	Primary	Educational	Area	office	

1,	can	be	composed	with	the	following	equation:

 Ŷ 	=	0.525	+	0.276	(X
1.3
)	+	0.240	(X

2.1
)	+	0.220	(X

1.2
)	+	0.144	(X

2.3
)

	 and	the	standardize	equation	below:

 Ẑ 	=	0.292	(Z
1.3
)	+	0.249	(Z

2.1
)	+	0.242	(Z

1.2
)	+	0.163	(Z

2.3
)

Keywords:	job	characteristics,	work	experience,	desirable	characteristics	of	school	administrators	

บทน�ำ
	 สถานศึกษานับว่าเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญที่สุด	

เพราะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีความสุข	 มีความรู้เชิงวิชาการและ

สมรรถนะทางวิชาชีพ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ใฝ่เรียนรู้และ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง	 ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	มีความสุข	มีสุขภาพทั้งทางร่างกายและ

จิตใจท่ีสมบูรณ์	สามารถประกอบอาชีพ	และอยู่ร่วมกับผู้

อื่นได้อย่างมีความสุข	เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลักของ

การพัฒนาประเทศต่อไป	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา,	2552,	น.	14)	การท่ีสถานศึกษาจะมีศักยภาพใน

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้

อย่างมีคุณภาพนั้น	 จะต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษาที่
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มีประสิทธิภาพมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการศึกษา	

เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่สุด

ในการน�าพานโยบายการจัดการศึกษาไปสู ่การปฏิบัต	ิ

(ศิริรัตน์	แจ้งมรคา,	2555,	น.	2)	การบริหารสถานศึกษา

หรือโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จตรงตามเป้าหมายได้นั้น	

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนที่มีความ

สามารถและมีประสิทธิภาพ	 จึงจะท�าให้การบริหารและ

การจัดการศึกษาประสบผลส�าเร็จ	 เป็นไปตามแนวทางที่

พึงประสงค์ของสถานศึกษาหรือโรงเรียน	ในขณะเดียวกัน

ผู้บริหารสถานศึกษาหลายคนมักจะประสบปัญหาในการ

ด�าเนินงานภายในสถานศึกษา	 เช่น	 การที่ผู้บริหารสถาน

ศึกษาไม่มีการจัดระบบแบบแผนในการปฏิบัติงาน	 ขาด

มนุษย์สัมพันธ์	 ขาดบุคลิกภาพที่ไม่ได้รับการยอมรับ	 เช่น	

โผงผาง	 ขาดการวางตัว	 ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น	 ขาด

คุณธรรมจริยธรรมอันดีต่อการบริหาร	 ขาดความรู้ความ

สามารถในการบริหาร	 รวมถึงความสามารถด้านการเป็น

ผู้น�า	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	ดังนั้น	การบริหารจะ

ประสบผลส�าเร็จหรือไม่	ย่อมที่จะขึ้นอยู่กับ	“คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา”	เป็นประการส�าคัญ	

หากผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะสม	

สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามทฤษฎีการบริหารแล้ว	

ย่อมได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

และชุมชน	อันจะน�าพาไปสู่การบริหารที่ประสบผลส�าเร็จ

ได้ตามต้องการ	(สนั่น	ประจงจิตร,	2556,	น.	3)

	 ป ัจจัยที่ เกี่ยวข ้องกับการบริหารจัดการเป ็น

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส ่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในเกือบ

ทุกด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถาน

ศึกษาประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารทั้งสิ้น	 ทักษะ

การบริหารงานของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิผลโรงเรียน	 ประกอบด้วย	 ด้านคุณลักษณะของ

ผู้บริหารโรงเรียน	 การมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์	 ความ

กล้าตัดสินใจ	 และภาวะผู้น�า	 ด้านพฤติกรรมการบริหาร

ของผู้บริหาร	ได้แก่	การวางแผนที่ดี	การแก้ปัญหารวดเร็ว	

การพัฒนาคนและงาน	การบริหารเชิงรุก	ผู้บริหารนั้นถือ

ได้ว่าเป็นหลักของหน่วยงาน	ต้องดูแลและรับผิดชอบการ

บริหารงานภายในโรงเรียนดังนั้นคุณลักษณะของผู้บริหาร

และพฤติกรรมการบริหารงานจึงมีผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนและสามารถน�าพาให้โรงเรียนน้ัน	 ประสบความ

ส�าเร็จในการบริหารได้	(วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2552,	น.	4)

	 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสต้องมี

ความสามารถในการบรหิารแก้ไขปัญหาทีม่กัเกดิกบัโรงเรยีน

ขยายโอกาสท่ีมักพบเจอกันอยู่บ่อย	ๆ	เช่น	การมีนักเรียน

รวมกันหลายระดับช้ัน	 ตั้งแต่อนุบาล	ประถมศึกษา	 และ

มัธยมต้น	 ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางด้านช่วงอายุเด็กที่มี

ความหลากหลาย	 คือตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงถึงวัยรุ่นตอน

ต้น	เรื่องการจัดการเรียนการสอน	พฤติกรรมเชิงลบ	เช่น	

การพนัน	 ยาเสพติดเบ้ืองต้น	 (บุหรี่,	 สุรา)	 ความรุนแรง	

เนื่องจากเด็กมัธยมก�าลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น	จึงนิยมไป

เข้าร่วมกับกลุ่มวัยรุ่น	รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควร	ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้บริหารสถานศึกษาขยายโอกาสต้อง

ใช้ความสามารถเป็นอย่างสงูในการแก้ไขปัญหาและป้องกนั	

(ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1,	

2560)

	 จากปัญหาเรือ่งคณุลกัษณะของผูบ้รหิารการศกึษา

ดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต	 1	 ผลการวิจัยนี้จะท�าให้

ทราบถึงระดับความต้องการปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรีเขต	 1	 ซ่ึงจะส่งผลให้น�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	และ

ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างานของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต	1

	 2.	เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต	1

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	และปัจจัยด้านประสบการณ์จากการ

ท�างาน	 กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต	1
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	 4.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรีเขต	1

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
	 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

คณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิด

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบับท่ี	3)	พ.ศ.	

2553	โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผูบ้รหิารสถานศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	

1	จ�าแนกเป็น	 5	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านบุคลิกภาพ	ด้านความ

สามารถในการบริหาร	ด้านภาวะผู้น�า	ด้านมนุษยสัมพันธ	์

และด้านคุณธรรมและจริยธรรม	รวมถึงการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ตามขอบข่ายการบริหารงานสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน,	2551,	น.	4)	และอาศัยแนวความคิดของวอลตัน	

(Walton,	1974,	pp.	12-16)	จ�านวน	2	ปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัย

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	และปัจจัยด้านประสบการณ์จาก

การท�างาน	 	 ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	

โดยได้ก�าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม	ดังนี้

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ำนลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ
			1.	ความท้าทายของงาน
			2.	ความก้าวหน้าในการท�างาน
			3.	ความมีอิสระในการท�างาน
			4.	ผลป้อนกลับของงาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหำร
สถำนศกึษำ โรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 1

			1.	ด้านบุคลิกภาพ
			2.	ด้านความสามารถในการบริหาร
			3.	ด้านภาวะผู้น�า
			4.	ด้านมนุษยสัมพันธ์
			5.	ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำน
			1.	เจตคติของกลุ่มท�างานท่ีมีผลต่อ
							องค์กร
			2.	ความรู้สึกว่าผู้บริหารมีความส�าคัญ
							ต่อองค์กร
			3.	การปฏิบัติตัวของผู้บริหาร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	และปัจจัยด้าน

ประสบการณ์จากการท�างานมคีวามสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะ

ทีพึ่งประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรีเขต	1

	 2.	ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	และปัจจัยด้าน

ประสบการณ์จากการท�างานสามารถพยากรณ์คุณลักษณะ

ทีพึ่งประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรีเขต	1	ได้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีความมุ่งหมายต้องการทราบ

ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	

เพือ่ท�าให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
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ศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

เขต	1	ตระหนักถึงการใช้คุณลักษณะที่พึงประสงค์	อย่าง

มีประสิทธิภาพได้	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงต้องเก็บข้อมูลจากครูผู้

สอน	ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ครูผู ้

สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	ปีการศึกษา	

2561	จ�านวน	514	คน

	 2.	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ครูผู้

สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี		เขต	1	ปีการศึกษา	

2561	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ี	

และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,	1970,	pp.	607-608)	

ได้กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	226	คน	โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบ

แบ่งชั้น	(Stratified	random	sampling)	โดยใช้โรงเรียน

เป็นเกณฑ์

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส�าหรับการวิจัยใน

ครั้งนี้	เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ส�าหรับสอบถาม

เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต	

1	โดยการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดเอกสารต�ารางานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จ�านวน	19	ข้อ	ซึ่งเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)	ได้แก่	มาก

ที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	การให้คะแนน

ก�าหนดการให้คะแนนตามเกณฑ์น�า้หนักของความหมายของ

เบสท์	และคาห์น	(Best	&	Kahn,	1993,	pp.	246-251)

	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

ประสบการณ์จากการท�างาน	 จ�านวน	 13	 ข้อ	 ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (Rating	

scale)	 ได้แก่	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย	 และน้อย

ที่สุด	 การให้คะแนนก�าหนดการให้คะแนนตามเกณฑ์น�้า

หนักของความหมายของเบสท์	และคาห์น	(Best	&	Kahn,	

1993,	pp.	246-251)

	 ตอนท่ี	3	เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรีเขต	1	จ�านวน	50	ข้อ	ซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	ของ

ลิเคอร์ท	(Likert,	1967,	pp.	16-24)

	 ผู ้วิจัยได้น�าแบบสอบถามเสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญ	

เพื่ อพิจารณาตรวจสอบความเ ท่ียงตรงเ ชิง เนื้ อหา	 

(Content	validity)	โดยใช้วิธี	(Index	of	item-objective	 

congruence:	 IOC)	 และด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ	 หลัง

จากนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา

อีกครั้ง	 เพื่อจัดพิมพ์แล้วน�าไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับ

ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 แล้วน�ามาวิเคราะห์ค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อ	 (Item	 discrimination	 power)	 โดยวิธี

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s	

product	moment	correlation	coefficient)	และหาค่า

ความเช่ือมั่น	(Reliability)	โดยการหาค่าประสิทธิ์แอลฟา	

(Alpha	coefficient)	ตามวิธีของ	ครอนบาค	(Cronbach,	

1990,	pp.	202-204)	ของแบบสอบถามแต่ละตอน	ดังนี้

	 1.	 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 0.32-0.86	 และมีค่าความเชื่อ

มั่น	เท่ากับ	0.96

	 2.	ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างาน	มีค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	0.52-0.87	และมีค่าความ

เช่ือมั่น	เท่ากับ	0.96

	 3.	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต	1	มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อระหว่าง	0.61-0.94	และมีค่าความเช่ือมั่น	

เท่ากับ	.99

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ผูว้จิยัด�าเนนิการแจกแบบสอบถาม	จ�านวน	226	

ฉบับ	 เพื่อเก็บข้อมูลจากครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
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ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	 เขต	 1	 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 โดยผู้

วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง

	 2.	ผูว้จัิยตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม

ที่ได้รับคืนมา	 ได้จ�านวน	 226	 ฉบับ	 และคัดเลือกฉบับที่

สมบูรณ์เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

	 3.	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมาย	 และ

สมมติฐานของการวิจัยต่อไป

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	

ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างาน	และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 เป็นรายด้านและรายข้อ	 โดยใช้สถิต	ิ

ค่าเฉลี่ย	 ( )	 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 โดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	SPSS

	 2.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	และปัจจัยด้านประสบการณ์จากการ

ท�างาน	 กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	โดยใช้สถิติ

สัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั	(Pearson’s	product	

moment	 correlation	 coefficient)	 โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ	SPSS

	 3.	 การสร้างสมการพยากรณ์	 คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 จากปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัต	ิ

ปัจจยัด้านประสบการณ์จากการท�างาน	โดยใช้การวเิคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 (Stepwise	multiple	

regression	analysis)	เพื่อเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด	โดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	SPSS

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรีเขต	 1	 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ได้	ดังนี้

	 1.	 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ี1	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

ในทุกด้านของปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีระดับมาก

ท่ีสุดเช่นเดียวกัน	โดยด้านความท้าทายของงานมีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด	รองลงมา	คือ	ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน	

ด้านผลป้อนกลับของงาน	 และด้านความมีอิสระในการ

ท�างาน	ตามล�าดับ

	 2.	 ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	

1	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน	พบว่า	ในทุกด้านของปัจจัยด้านประสบการณ์จากการ

ท�างานมีระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน	โดยด้านความรู้สึกว่า

ผู้บริหารมีความส�าคัญต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	รองลง

มาคือ	 ด้านเจตคติของกลุ่มท�างานท่ีมีผลต่อองค์กร	 และ

ด้านการปฏิบัติตัวของผู้บริหาร	ตามล�าดับ

	 3.	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ใน

ทุกด้านของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	มีระดับมาก

ท่ีสดุเช่นเดยีวกนั	โดยด้านบุคลกิภาพมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	รอง

ลงมาคือ	ด้านมนุษยสัมพันธ์	ด้านภาวะผู้น�า	ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม	และด้านความสามารถในการบริหาร	ตาม

ล�าดับ

	 4.	 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์จากการท�างาน	มคีวามสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01

	 5.	 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 และปัจจัย

ด้านประสบการณ์จากการท�างาน	 ที่สามารถพยากรณ์

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน
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ขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	1	เรยีงล�าดับจากตัวพยากรณ์

ที่ดีที่สุด	คือ	ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ด้านความมี

อิสระในการท�างาน	(X
1.3
)	ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการ

ท�างาน	ด้านเจตคติของกลุ่มท�างานที่มีผลต่อองค์กร	(X
2.1
)	

ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	ด้านความก้าวหน้าในการ

ท�างาน	(X
1.2
)	และปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างาน	

ด้านการปฏิบัติตัวของผู้บริหาร	(X
2.3
)	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณทั้ง	4	ด้าน	 เท่ากับ	 .859	และสามารถ

พยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ	 73.70	 สามารถพยากรณ์

คณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	ในรูปสมการคะแนนดิบ	

ดังนี้

 Ŷ 	=	0.525	+	0.276	(X
1.3
)	+	0.240	(X

2.1
)	+	

0.220	(X
1.2
)	+	0.144	(X

2.3
)

	 หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน	ดังนี้

 Ẑ 	=	0.292	(Z
1.3
)	+	0.249	(Z

2.1
)	+	0.242	(Z

1.2
)	

+	0.163	(Z
2.3
)

อภิปรำยผล
	 1.	 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน	พบว่า	ในทุกด้านของปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน	ทั้งอาจเป็นเพราะ	ลักษณะ

งานที่ปฏิบัติมีความน่าสนใจท�าให้ต ้องศึกษาหาความ

รู้	 ทักษะ	 ประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	 ใช้ความ

สามารถความพยายามความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติ

งานให้บรรลุผลส�าเร็จ	 การติดต่อประสานงานกับชุมชน	

เครือข่ายภาครัฐและเอกชน	 ท�าให้ผู ้บริหารสถานศึกษา

ต้องพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 การมี

จิตส�านึกที่ดีในการบริการและลักษณะงานท�าให้สามารถ

ทดลองใช้วิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย

แตกต่างจากเดิม	สอดคล้องกับแนวคิดของเวอร์เตอ	และ

เดวิส	 (Werther	&	Davis,	1982,	pp.	66-67)	กล่าวว่า	

ลักษณะงานเป็นปัจจัยด้านองค์การ	ซึ่งองค์การใดท่ีมีการ

ออกแบบงานโดยมีลักษณะงานที่มีความหมาย	 มีคุณค่า	

มีความท้าทายจะจูงใจให้บุคลากรท�างานมีความพึงพอใจ

และมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากร	 ดังนั้น

ถ้าบุคลากรรับรู้ว่าองค์การมีการออกแบบงานท่ีมีส่วนของ

งานท่ีน่าสนใจ	งานท่ีมีความหมายและท้าทายก็จะเป็นแรง

จูงใจในการท�างาน	ลดอัตราการขาดงาน	การลาออกจาก

งาน	และสิ่งท่ีตามมาคือ	ผลการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง

	 2.	 ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการท�างานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต	

1	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน	พบว่า	ในทุกด้านของปัจจัยด้านประสบการณ์จากการ

ท�างานมีระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ	

ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็น

อย่างดีและความตั้งใจจริงในการบริหารงานสถานศึกษา

ด้วยความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน	สามารถปฏิบัติงาน

ในรูปแบบของการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมและบริหาร

งานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน	สอดคล้องกับงานวิจัยของฮัทชินส์	(Hutchins,	

2003,	 pp.	 15-18)	 ได้ท�าการศึกษาการเปิดเผยลักษณะ

ของผู้น�าโดยค่าของความเป็นผู้น�า	เพื่อแจกแจงพฤติกรรม

การเป็นผู้น�าของครูใหญ่	 ในรัฐเซาส์แคโรไลน่า	 โดยการ

ใช้เครื่องมือวัด	ท้ังในด้านของปัจจัยของการเป็นผู้น�าและ

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนความสามารถ

อื่น	ๆ	เก่ียวกับการเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	จาก

การศึกษาพบว่า	ครูใหญ่เป็นผู้อาวุโสกว่า	มีประสบการณ์

ในการท�างานด้านการศึกษามากกว่า	มีความเป็นไปได้ใน

การแสดงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้น�าต่อลูกน้องใน

หน่วยงานได้สม�่าเสมอและดีกว่า

	 3.	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ใน

ทุกด้านของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	มีระดับมาก

ที่สุดเช่นเดียวกัน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	ผู้บริหารสถานศึกษา	

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 ได้ตระหนัก

และให้ความส�าคัญในการพัฒนาตนเองจนถึงระดับความ
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เป็นวิชาชีพ	 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 เป็น

ส่ิงที่แสดงถึงพฤติกรรม	 หรือคุณสมบัติและลักษณะประ

จาตัวที่ดีของผู้บริหารในการบริหารงานต่าง	ๆ	ของสถาน

ศึกษานั้น	 ๆ	 จะต้องเน้นถึงความรับผิดชอบ	 ไปสู่การแก้

ปัญหาของนักเรียน	 การมีความสามารถท�างานร่วมกับผู้

อื่น	สามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการบริหารงานใน

รูปแบบใหม่	ๆ	ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้ส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สอดคล้องกับการศึกษาของ

วันชัย	สุตรีศาสตร์	และคณะ	(2554)	ที่ศึกษาคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 2	 พบว่า	 คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

กาฬสินธุ์	เขต	2	โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด	 เรียงล�าดับจากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านความเป็น

ผู้น�า	 ด้านบุคลิกภาพ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และด้าน

ความสามารถในการบริหาร	ตามล�าดับ

	 4.	 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์จากการท�างาน	มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะ

ทีพึ่งประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติท่ีิระดับ	.01	ทัง้อาจเป็นเพราะ	ผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการด�าเนนิกจิการและ

ภารกิจของโรงเรียนให้พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุก

ด้าน	 ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ	 นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม	 สามารถ

ด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	โรงเรียนมีการพัฒนา

อย่างต่อเนือง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา	 ใจสุทธ	ิ

(2559)	 ได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู ้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ในอ�าเภอแหลมสิงห์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	พบว่า	คุณลักษณะของผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในอ�าเภอแหลมสิงห์	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	

โดยรวมและรายด้าน	มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับที่สูง

มากกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ�าเภอแหลมสิงห์	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01

	 5.	ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	และปัจจัยด้าน

ประสบการณ์จากการท�างาน	สามารถพยากรณ์คณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	เขต	1	ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	

และสามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ	 73.70	 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะ	ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะทางวิชาชีพ	

มีความเป็นผู้น�าที่เข้มแข็ง	โดยเฉพาะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	

สามารถชักน�าหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ร ่วมงานเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย	 และมีคุณลักษณะส่วนบุคคล	 เป็นแบบอย่างที่

ดีของบุคลากรในสถานศึกษา	 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 มีใจเปิด

กว้างพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของพรนภา	บุราณรมย์	(2560)	ได้ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ	ในสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

มหาสารคาม	เขต	3	พบว่า	การสร้างสมการพยากรณ์ความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบริหาร

งานวชิาการกบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการในสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณเท่ากับ	.872	ซ่ึงมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	มี

ค่าสัมประสิทธิ์การท�านายร้อยละ	76.10

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

	 1.	ด้านความท้าทายของงาน	มีการก�าหนดภารกิจ	

และเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร	 เพื่อ

เพิ่มความน่าสนใจ	สร้างความกระตือรือร้น	ตลอดจนสร้าง

บรรยากาศในการพฒันากระบวนการใหม่	ๆ 	อย่างสม�า่เสมอ

	 2.	 ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน	 ต้องมีการ

ก�าหนดแนวทางการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งท่ีโปร่งใส	

ยุติธรรม	และมีข้ันตอนท่ีชัดเจน	นอกจากนั้น	ควรสนับสนุน

ให้ผู ้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู ้	 ความสามารถ	 ทักษะ	

ประสบการณ์	และพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมอ

	 3.	ด้านความมีอิสระในการท�างาน	ควรเพิ่มอิสระ

ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีภายใต้ความรับผิดชอบมากขึ้น	
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เปิดโอกาสให้ตดัสนิใจในบางเรือ่งมากขึน้	สนบัสนนุให้แสดง

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน	และเปิดโอกาสให้น�าเสนอ

นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานได้

	 4.	ด้านผลป้อนกลับของงาน	ต้องสร้างความรู้สึก

ภาคภูมิใจในผลการท�างาน	ผ่านการสนับสนุนการท�างานที่

เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา	 ผู้ปกครอง	

และชุมชน	โดยชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของผลการปฏิบัติงานท่ี

ผ่านมา

	 5.	 ด้านเจตคติของกลุ่มท�างานที่มีผลต่อองค์กร	

ต้องมีการก�าหนดและถ่ายทอด	นโยบาย	กลยุทธ์	วิสัยทัศน	์

พันธกิจ	 เป้าหมาย	ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างชัดเจนและ

เป็นระบบ	สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เป็นทีม	ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ให้เกียรติ

กันในองค์กร	 และก�าหนดเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจ

ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

	 6.	ด้านความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส�าคญัต่อองค์กร	

ต้องชี้ให้เห็นคุณค่าในผลงานที่ผ่านมา	รวมถึงความส�าคัญ

ของงานที่ส่งผลต่อหน่วยงานอื่น	และเพิ่มความรู้สึกว่าการ

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากข้ึน

	 7.	 ด้านการปฏิบัติตัวของผู ้บังคับบัญชา	 ต้อง

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 บริหารจัดการหน่วยงานตามระบบ

คุณธรรม	 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน	

สามารถแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงาน	และปัญหาของผู้

บังคับบัญชาได้

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 จากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มอื่น	ๆ	

	 2.	ควรศึกษาตัวแปรอื่นท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาเพิ่มเติม

	 3.	 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษา
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 มีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	(2)	เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ	แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษา	อาจารย์	และผู้ใช้บัณฑิต	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียน

การสอนภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านผู้สอนและนักศึกษา	ด้านหลักสูตรและการ

เรียนการสอนและด้านห้องสมุดและบริการ	ตามล�าดับ	(2)	แนวทางการจัดการเรียนการสอน	แยกตามรายด้าน	พบว่า	ด้าน

หลกัสตูรและการเรียนการสอนควรออกแบบหลกัสูตรให้ทนัสมยั	โดยเฉพาะเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วิชาชีพ	กิจกรรมการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน	ด้านผู้สอนและนักศึกษาควร

ให้ความส�าคัญกับการวางระบบผู้สอนและความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ที่นักศึกษาน�าความรู้ไปใช้ได้จริง	ด้านห้อง

สมุดและบริการควรมีความพร้อมในเรื่องสถานที่	ห้องฝึกปฏิบัติ	อุปกรณ์	เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์	และบริการอื่น	ๆ

ค�ำส�ำคัญ:	 การจัดการเรียนการสอน,	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์,	 

	 				มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Abstract

 This	research	is	a	survey	research	and	the	objectives	are	demonstrated	as	follows	(1)	study	

situation	of	teaching	and	learning	based	on	the	curriculum	in	the	Bachelor	of	Arts	Program	(Library	

and	Information	Science)	(2)	study	the	guiding	principles	in	teaching	and	learning	of	the	Bachelor	of	

สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ 

และสำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
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Arts	Program	(Library	and	Information	Science).	The	research	instruments	used	are	questionnaire	and	

interview.	The	sample	consisted	of	students,	teacher,	and	users.	Statistics	applied	are	percentage,	

mean,	and	standard	deviation.	The	findings	of	the	research	were	illustrated	as	follows	(1)	the	opinion	

in	all	aspects	toward	teaching	condition	in	general	was	apparently	high.	It	was	demonstrated	that	

lecturer	and	student,	curriculum	and	teaching,	and	library	and	service	aspects	reached	the	highest	

points,	respectively	(2)	the	guideline	of	teaching	can	be	divided	into	several	aspects.	Regarding	to	

the	curriculum	and	teaching	aspects,	the	curriculum	should	be	created	modernly.	Regarding	to	the	

lecturer	and	student	aspect,	 it	 should	place	an	 importance	on	 lecturer	system	management	and	

skill	of	knowledge	teaching	that	assist	students	to	apply	knowledge	and	allow	them	practice	it	the	

real	situation.	Regarding	to	the	library	and	service,	there	should	be	ready	in	the	course	of	venue,	 

laboratory,	tool,	technology	and	other	service.	

Keywords:	situation	of	teaching	and	learning,	Bachelor	of	Arts	Program	in	Science	and	Information	 

	 					Science,	Phranakhon	Rajabhat	University

บทน�ำ
	 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการเสริมสร้าง

คนให้มีความสมบูรณ์	ทั้งในด้านร่างกาย	สติปัญญา	ความรู	้

คุณธรรม	และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	สถาบันการศึกษาต่างตระหนัก

และมุ ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมอย่างมี

คุณภาพ	ดังน้ันการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	 กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ	 มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ตลอด

จนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ	

(ปฏิบัติการการเรียนรู้,	 2560)	 ประกอบกับในศตวรรษท่ี	

21	การเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลงไป	สถาบันการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการแข่งขันในระดับชาติ	

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	

2555	-	2559)	ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาคนและ

สังคมไทยให้มีคุณภาพ	โดยให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตก�าลัง

คนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	

สามารถท�างานเพื่อด�ารงชีพตนเองและเพื่อช่วยสังคม	 มี

คุณธรรม	 มีความรับผิดชอบ	 และมีสุขภาวะทั้งร่างกาย

และจิตใจ	 มีการก�าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายท่ีน่าสนใจ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดล�าดับของสถาบัน

อุดมศึกษาตามระบบมาตรฐานท่ีส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานก�าหนด	(ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา,	2556)	การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์หนึง่ทีม่พีฒันาการของศาสตร์

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับจากที่เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความเจรญิก้าวหน้า	กระบวนทศัน์ในวชิาชพีถกูปรบัเปลีย่น

มีการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ

เป็นเครื่องมือจัดการสารสนเทศ	ส่งผลให้มีการเปลี่ยนชื่อ

หลักสูตรจากบรรณารักษศาสตร์เป็นบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์	บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์	สารสนเทศศาสตร์	เป็นต้น	ซ่ึงรูปแบบของเนื้อหา

ในหลักสูตรเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาก

ข้ึน	(ชุติมา	สัจจานันท์,	2559,	น.	2;	Greer,	Grover	and	

Fowler,	2013,	pp.	33-41)

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต	 สาขาวิชาบรรรณารักษ

ศาสตร์มาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2517	 มีการจัดการเรียนการสอน

และผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง	 การบริหารหลักสูตรมีการ

ด�าเนินการมาเป็นล�าดับและมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
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กรอบระยะเวลาที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก�าหนดเพ่ือให้หลักสตูรมคีวามทนัสมยั	สอดคล้องกบักระแส

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	 ๆ	 ของประเทศและสังคม

โลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินงานห้องสมุดและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์	หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอีกครั้ง	 กล่าวคือได้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมาเป็น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์	ในปีการศึกษา	2545	(มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพระนคร.	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์.	สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,	2556,	น.	

4-8)	เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตและวงการ

วิชาชีพโดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรตั้งแต่

ปีการศึกษา	2545	เป็นต้นมา	มาจนถึงปัจจุบันมีนักศึกษา

ที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้วจ�านวน	13	รุ่น	ปัจจุบัน

วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะเห็นได้จากการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในห้องสมุดมากขึ้น	 ท�าให้ห้องสมุดมีรูป

แบบและเคร่ืองมือการแสวงหาความรู้ใหม่	 ๆ	 ที่มีความ

หลากหลายและแตกต่างจากเดิมมาก	ซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรม

ของผู้ใช้ห้องสมุดและวิธีการเข้าถึงสารสนเทศในห้องสมุด	

(Rubin,	2016;	Kreitz,	2015,	pp.	19-20)	ดังนั้น	สถาบัน

การศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้จึงต้องให้ความส�าคัญ

ในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อจะได้น�ามาเป็นข้อมูลในการจัดการ

เรยีนการสอนให้ทนักบัความเปลีย่นแปลงและเป็นหลกัสตูร

ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้	ความสามารถ	มีคุณธรรม	

มีคุณภาพ	 มีทักษะการท�างานในยุคของการเปลี่ยนแปลง	

สามารถประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและรับใช้

สังคมได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานในวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 จากเหตุผลดัง

กล่าวท�าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นกรรมการประจ�าหลักสูตรและผู้

สอนประจ�าหลักสูตรมีความสนใจและเห็นความส�าคัญท่ีจะ

ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บณัฑติ	สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรทั้งบัณฑิต	ผู้ใช้บัณฑิต	

และอาจารย์เพ่ือรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นว่าการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรส่งผลต่อความรู้	 ความ

สามารถของบัณฑิตอย่างไรและมีความรู้หรือทักษะด้าน

ใดท่ีควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรมีความทัน

สมัยและเหมาะสม	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในการ

ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพในวงการวชิาชพีบรรณารกัษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 1.	หลักการจัดการศึกษา

	 แนวทางและหลักการจัดการศึกษาตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 เพื่อมุ่งให้ผู้เรียน

มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้	 การจัดการ

ศึกษาจะต้องเน้นผู้เรียนส�าคัญที่สุดในการจัดการศึกษาเพื่อ

ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานจะต้อง

ประกอบด้วย	(ชุติมา	สัจจานันท์,	2559,	น.	8)	ประกอบ

ด้วย	1)	หลักสูตรและการจัดการเรียน	ได้แก่	ความร่วมมือ

ในการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร	การจดัการศกึษาในรปูแบบ

ของความร่วมมอืระหว่างสถาบันทัง้ในและต่างประเทศ	การ

มุ่งเน้นคุณภาพโดยการก�าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายให้

บัณฑิตมีสรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ	และการบูรณา

การประเด็นและมุมมองสากลจากความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	 การศึกษาเฉพาะพื้นท่ี	 ไว้ในหลักสูตร/เนื้อหา

รายวิชาทั้งในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ	 2)	

ผู้สอนและนักศึกษา	 ได้แก่	 มีผู ้สอน	 อาจารย์อาคันตุกะ

และการพัฒนาอาจารย์	 มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 การ

รับนักศึกษานานาชาติและปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 มี

โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมโอกาสการพัฒนาความ

เป็นสากลของอาจารย์และนักศึกษา	การศึกษาดูงาน	การ

ฝึกงานและมีทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษา	 3)	 ห้องสมุด



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 235

และบริการ	 ได้แก่	 บริการของห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล	

มีการจัดบริการที่สนับสนุนการศึกษา	 เช่น	 บริการตอบ

ค�าถามเสมอืน	บรกิารน�าส่งเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์	มเีวบ็เพจ

ส�าหรับการบริการการศึกษาโดยเฉพาะ

	 2.	 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผล

ให้วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก	กล่าวคือมีการน�าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาประยกุใช้ในห้องสมดุในการบรหิารจดัการ

สารสนเทศ	การบริการ	เป็นต้น	เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ

ที่รวดเร็วประกอบกับปริมาณสารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้นและ

มีหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่ือสิ่งพิมพ์	

ส่ือโสตทัศน์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัล	เช่น	หนังสือ	

วารสาร	 ฐานข้อมูลออนไลน์	 อินเทอร์เน็ต	 ฯลฯ	 (ภณิดา	

แก้วกูร,	2560;	สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย,	2556)	

ส่งผลให้บทบาทและทักษะของนักวิชาชีพสารสนเทศมีการ

ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไป	โดยต้องมีทักษะ	ทัศนคต	ิ

และคุณค่าของนักวิชาชีพสารสนเทศยุคใหม่	 ซึ่งประกอบ

ด้วย	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา	 การท�างานเป็น 

กลุม่	การยอมรบัต่อกระแสการปรบัเปลีย่น	การเรยีนรูต้ลอด

ชีวิต	 ความรู้แบบสหวิทยาการ	 การแสดงออกถึงการมีจิต

บริการ	การมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร	และการติดต่อ

ระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ความสามารถในการปรับ

ตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง	ๆ	(Myburgh,	2005)

	 3.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

บรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	หลกัสตูรปรบัปรงุ	

	 3.1	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 หลักสูตร

ปรับปรุง	พ.ศ.	2556	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.	 สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,	2556,	น.	

20-24)	 เป็นหลักสูตรระดับปริญาตรี	 4	 ปี	 จัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาไทย	รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่าง

ประเทศท่ีสามารถพูด	ฟัง	อ่าน	เขียน	และเข้าใจภาษาไทย

อย่างดี	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	

129	หน่วยกิต	ประกอบด้วย	1)	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	30	

หน่วยกิต	2)	หมวดวิชาเฉพาะ	93	หน่วยกิต	และ	3)	หมวด

วิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

	 3.2	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 หลักสูตร

ปรับปรุง	พ.ศ.	2555	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.	 สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,	 2556?,	

ออนไลน์)	 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 4	 ปี	 จัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาไทย	รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา

ต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย	จ�านวน

หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	130	หน่วยกิต	

ประกอบด้วย	1)	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	จ�านวนไม่น้อยกว่า	

30	หน่วยกิต	2)	หมวดวิชาเฉพาะด้าน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	

94	หน่วยกิต	และ	3)	หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

สภาพการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

-	 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
-	ด้านผู้สอนและนักศึกษา
-	ด้านห้องสมุดและบริการ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 เพื่อ

สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อสภาพ

การจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 และการ

สัมภาษณ์ผู ้บังคับบัญชาบัณฑิตหรือผู ้ใช้บัณฑิต	 เพื่อหา

แนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากร	คือ	อาจารย์และนกัศึกษา	หลกัสตูรศลิป

ศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์	ภาคปกติ	ชั้นปีที่	1	-	4	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	

124	 คน	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.	 ส�านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน,	2559,	ออนไลน์)	กลุ่มตัวอย่าง	

คอื	อาจารย์และนกัศึกษา	หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ	สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 ภาคปกต	ิ

ชั้นปีที่	1	–	4	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	92	คน	(Krejcie	

&	Morgan,	1970,	pp.	607	-	610)	และผู้บังคับบัญชา

บัณฑิตหรือผู้ใช้บัณฑิต	จ�านวน	10	คน	

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม

สภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร	 และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	ดังนี้

	 1.	แบบสอบถามสภาพการจดัการเรยีนการสอนของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	มีทั้งหมด	3	ตอน	ประกอบ

ด้วย

	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้

ตอบแบบสอบถาม	 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(Checklist)

	 ตอนที่	 2	 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	ในด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน	ด้านผู้สอนและนักศึกษา		และด้าน

ห้องสมุดและการบริการ	 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ

	 ตอนท่ี	3	ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ	เป็นลกัษณะค�าถาม

แบบปลายเปิด

	 2.	แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ผูใ้ช้บัณฑติประกอบ

ด้วย	4	ประเด็น	คือ	ด้านหลักสูตร	ด้านการจัดการเรียน

การสอน	ด้านผู้สอน	และด้านนักศึกษา	ซ่ึงเป็นค�าถามแบบ

ปลายเปิด

	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู ้วิจัยน�า

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์มาตรวจสอบความถกูต้อง	

ความครบถ้วน	ความชัดเจนของเนื้อหาตลอดจนภาษาของ

ข้อค�าถาม	หลังจากนั้นเสนอผู้เช่ียวชาญ3	ท่าน	เพื่อตรวจ

สอบความสอดคล้องและน�าไปหาค่าความตรงตามเนื้อหา	

(Content	 validity)	 ด้วยวิธีการค�านวณค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 (Index	 of	 Item-Objective	 Congruence:	

IOC)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม	ผูว้จิยั

ส่งแบบสอบถามออนไลน์สภาพการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์	ให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยก�าหนดวัน	

เวลาให้กลุ่มตัวอย่างตอบกลับภายในก�าหนด

	 2.	ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่าง

ตอบกลบัมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	หลงั

จากนั้นน�าแบบสอบถามท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป

	 3.	แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น	ผู้วิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผูใ้ช้บณัฑติในการไปนเิทศนกัศกึษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี	หลงัจากนัน้ตรวจสอบความสมบรูณ์

ของข้อมูลท่ีได้รับและน�าไปสังเคราะห์

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติเชิงพรรณนา	(descriptive	statistics)	เพื่อ

อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้	 ข้อมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพใช้สถิติค่าร้อยละ	 และความคิด
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เห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์น�ามา

สังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็น

ผลกำรวิจัย
	 1.	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 

(ร้อยละ	76.25)	และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้น	ปีท่ี	2	และ	

ปีที่	3	(ร้อยละ	27.50)

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาและ

อาจารย์มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	 ( 	 =	 3.99)	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	 ด้านผู้สอน

และนักศึกษา	( 	=	4.18)	รองลงมาคือ	ด้านหลักสูตรและ

การเรียนการสอน	( 	=	4.04)	ด้านห้องสมุดและบริการ	 

( 	=	3.76)

	 3.	 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	 ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็น

ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บณัฑติ	สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( 	=	4.04)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ	

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 

( 	=	4.29)	รองลงมา	คือ	รายวิชาที่เรียนมีประโยชน์และ

สามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง	( 	=	4.25)	

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้	เช่น	การศึกษา

ดูงาน	 การบริการวิชาการ	 การอบรม	 ( 	 =	 4.20)	 ตาม

ล�าดับ	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ความพร้อมของสิ่ง

อ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน	 เช่น	 ห้องเรียน	

ห้องปฏิบัติการ	วัสดุอุปกรณ์	( 	=	3.66)

	 4.	 ด้านผู ้สอนและนักศึกษา	 ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่านักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นสภาพ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( 	=	4.18)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก

ข้อ	โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	อาจารย์ผู้สอนมีเจตคติที่

ดีต่อวิชาชีพ	( 	=	4.36)	รองลงมา	คือ	ผู้เรียนน�าความรู้

จากการเรียนไปใช้ในการท�ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพ

และการท�างาน	( 	=	4.32)	การลงมือฝึกปฏิบัติของผู้เรียน

ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะต่าง	ๆ	ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น	 

( 	=	4.29)

	 5.	 ด้านห้องสมุดและบริการ	 ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่านักศึกษาและอาจารย์มีความคิดเห็นสภาพ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( 	=	3.76)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก

ข้อ	โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ห้องสมุดควรให้ความช่วย

เหลือในการสืบค้น	แนะน�า	การเข้าถึงสารสนเทศในเชิงลึก

ตามท่ีนักศึกษาและอาจารย์ต้องการ	( 	=	4.05)	รองลง

มา	คือ	จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโดยภาพ

รวมมีความเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียน

การสอน	( 	=	4.02)	ระยะเวลาการให้บริการของห้องสมุด

เหมาะสมกับความต้องการท�าให้สามารถศึกษาค้นคว้าได้

อย่างเพียงพอ	( 	=	3.91)	

	 6.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

	 				6.1	ด้านหลักสูตร	หลักสูตรท่ีสอนในปัจจุบัน

โดยภาพรวมมีความเหมาะสมเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น

นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน

ได้	และอยากให้เน้นบางเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจบุนัหรอืปรบัเนือ้หาในบางรายวชิาโดยน�าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช ้ในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ	การจดัการเนือ้หาสารสนเทศทางดจิทิลั	เป็นต้น	

นอกจากนีก้ารพฒันาให้นกัศกึษามทัีกษะเชิงสร้างสรรค์	เช่น	

การคิดพัฒนาสิ่งใหม่	 ๆ	 โดยอาจแทรกอยู่ในบางรายวิชา	

หรือเปิดเป็นรายวิชาใหม่ขึ้นมา	 การพัฒนาทักษะภาษา

อังกฤษในการสื่อสารหรือในการท�างาน

	 				6.2	ด้านการจัดการเรียนการสอน	รูปแบบการ

เรียนการสอนให้มีความหลากหลาย	เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อ

ช่วยให้นักศึกษาได้น�าไปใช้งาน	 การท�ากิจกรรมหรือการ

ลงพื้นท่ี	เป็นต้น

	 				6.3	ด้านผู้สอน	อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์
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และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 แต่ควรปรับการสอนให้

สอดคล้องการเปลีย่นแปลงของวชิาชพี	เพือ่ช่วยให้นกัศกึษา

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน

	 	 	 	 6.4	 ด้านนักศึกษา	 โดยภาพรวมนักศึกษา/

บัณฑิตประพฤติอยู่ในระเบียบมีความขยันอดทน	 มีน�้าใจ

ช่วยเหลือมีจิตใจบริการ	บุคลิกภาพเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ด	ี

มีความตั้งใจในการท�างานที่ได้รับมอบหมาย	ไม่สร้างปัญหา

ให้กับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือท�างานใน

องค์กรน้ัน	ๆ	เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา	เป็นต้น

กำรอภิปรำยผล
	 1.	สภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลป

ศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพระนคร	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	แสดงให้เหน็

ว่า	 มีการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนเหมาะ

สมกับวิชาชีพ	มีการวางระบบผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ	สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา	รวมท้ังมี

ความพร้อมในการจัดบริการต่าง	ๆ 	เพื่อสนับการเรียนการ

สอน

	 2.	 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	 สภาพ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	โดยภาพรวมพบว่ามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก	แสดงให้เห็นว่าการออกแบบการเรียนการสอนแต่ละ

รายวิชาในหลักสูตรมีการก�าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาอย่างเหมาะสมและกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้	

เช่น	การศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

ที่เรียน	การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

นกัศกึษาในการฝึกปฏบิตักิจิกรรมท�าให้มทีกัษะวชิาชพี	เกดิ

การเรียนรู้ตามสภาพจริง	 การอบรมสัมมนาเพ่ือให้ทราบ

ความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพและวิทยาการใหม่	ๆ	ท่ีส่ง

เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	มีการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้	 ซึ่งสอดคล้องกับผู้บัณฑิตที่เห็นว่าควร

น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน	

ทั้งนี้หลักสูตรควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน

	 3.	 ด้านผู้สอนและนักศึกษา	 สภาพการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	 โดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมคีวามพงึพอใจใน

ระดบัมาก	เป็นเพราะ	หลกัสตูรได้ให้ความส�าคญักบัการวาง

ระบบผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถ	และความเช่ียวชาญ

ในเนื้อหาวิชาจะสามารถถ่ายทอดความรู้และออกแบบการ

เรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้	 รวมถึง

การใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย	ทันสมัย	และ

เหมาะสมกับเนื้อหาจะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจ	สนใจและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน

	 4.	 ด้านห้องสมุดและบริการ	 สภาพการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	 โดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก	 เป็นเพราะจ�านวนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

โดยภาพรวมมีความเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าประกอบ

การเรียนการสอน	 และระยะเวลาการให้บริการของห้อง

สมุดเหมาะสมกับความต้องการท�าให้สามารถศึกษาค้นคว้า

ได้อย่างเพียงพอ

	 5.	แนวทางการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรศลิป

ศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

	 	 5.1	ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์	 ควรเป็นหลักสูตรท่ีออกแบบและ

ก�าหนดสาระรายวชิาในหลกัสตูรให้มคีวามทนัสมยักบัความ

ก้าวหน้าทางวิทยาการ	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเก่ียวข้องกับวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 เนื้อหาแต่ละ

รายวิชาควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย	 มี

ประโยชน์และสามารถน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง	และ

สนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน	เช่น	

ห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการ	วัสดุอุปกรณ์	เป็นต้น
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	 	 5.2	ด้านผู้สอนและนักศึกษา	หลักสูตร

ความมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอและการ

ประยุกต์เน้ือหาที่สอนกับสถานการณ์และตลาดแรงงาน	

จะช่วยให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้จากการเรียนไปใช้

ในการท�างานได้จริง	 กิจกรรมและการฝึกปฏิบัติจะสร้าง

ทกัษะการท�างานและส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีส่ามารถประยกุต์

เชื่อมโยงความรู้ในแต่ละวิชาได้

	 	 5.3	ด้านห้องสมดุและบรกิาร	ควรมคีวาม

พร้อมด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 สถานที่	 ห้องฝึกปฏิบัติ	 อุปกรณ์	

เทคโนโลยี	ระบบคอมพิวเตอร์	ห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย	ห้อง

ส่งเสริมการเรียนรู้	ตลอดจนบริการต่าง	ๆ	เพื่อเป็นแหล่ง

ศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนและฝึกทักษะวิชาชีพให้

กับนักศึกษา	 นอกจากนี้หลักสูตรควรประสานความร่วม

มือกับห้องสมุดเพื่อให้มีทรัพยากรการเรียนรู ้ในปริมาณ

และคุณภาพที่เหมาะสมกับนักศึกษา	 และเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ข้อเสนอและเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
	 1.	 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	 ควร

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยเพิ่มเนื้อหาใหม่	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้องและเป็นความก้าวหน้าของศาสตร์โดยเฉพาะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมทัง้ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการ

สอนที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาในหลักสูตร	

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน

	 2.	ด้านผู้สอนและนักศึกษา	อาจารย์ควรมีความ

รู ้ในเนื้อหาท่ีสอน	 ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกับเนื้อหา	มีการปรับปรุงการสอนให้ทันสมัยอยู่

เสมอ	ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน	สามารถประยกุต์

เนื้อหาท่ีสอนกับสถานการณ์และตลาดแรงงานได้	ส่งเสริม

ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ

	 3.	ด้านห้องสมดุและบรกิาร	ทรพัยากรสารสนเทศ

ในห้องสมุดควรทันสมัย	ห้องสมุดควรจัดพื้นที่ในการศึกษา

ค้นคว้าและพื้นท่ีในการใช้บริการอย่างเพียงพอกับการ

ศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา	 มีความพร้อมของสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน	 การให้บริการ	 wifi	

คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอเพื่อการสืบค้น

ข้อมูลประกอบการเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	 ระหว่างชั้นปี	 เพื่อน�ามาปรับปรุงการเรียนการ

สอน

	 2.	ควรศกึษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนเฉพาะ

ด้าน	เช่น	ด้านการจัดการสอน	รูปแบบการสอน	เพื่อน�ามา

สู่การพัฒนานวัตกรรม
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	(1)	เพื่อศึกษาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	(2)	เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ�าเป็นเพื่อการฝึก

อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	และ	(3)	เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความเป็น

ประโยชน์ของสมรรถนะที่จ�าเป็นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	เจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียง

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	จ�านวน	287	คน	 ซ่ึงได้มาจากการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ของเครจซี่และมอร์แกน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น	มี

ค่าความเชื่อมั่น	.962	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ผล

การศึกษา	พบว่า	(1)	หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลง

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	มี	5	ด้าน	คือ	ด้านบริการ	ด้านการรักษาความปลอดภัย	ด้านการเฝ้าระวัง	ด้าน

การประสานงาน	และด้านการพัฒนา	(2)	สมรรถนะท่ีจ�าเป็นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียงสัมภาระ	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	มี	3	ด้าน	คือ	ด้าน

ความรู้	ด้านทักษะ	และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลรวม	36	รายการ	และ	(3)	การตรวจสอบความสอดคล้อง	ความเหมาะ

สม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะท่ีจ�าเป็นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียง

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อจ�าแนกเป็นรายการ	พบว่า	อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ

ค�ำส�ำคัญ:	สมรรถนะที่จ�าเป็น,	เจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ,	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

กำรวิเครำะห์สมรรถนะที่จ�ำเป็นเพื่อกำรฝึกอบรมและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ระบบล�ำเลียง

สัมภำระ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน) ตำมข้อตกลงของสมำคมขนส่ง 

ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ
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Abstract

 The	purposes	of	this	research	were	(1)	to	study	literature	related	to	the	duties	of	the	baggage	

handling	system	officer	of	airports	of	Thailand	public	company	limited	according	to	the	resolution	

designed	 by	 the	 International	 Air	 Transport	 Association	 (2)	 to	 study	 the	 needed	 competency	 for	

training	and	developing	the	baggage	handling	system	officer	of	airports	of	Thailand	public	company	

limited	 according	 to	 the	 resolution	designed	by	 the	 International	 Air	 Transport	 Association	 (3)	 to	

verify	the	consistency	standards,	propriety	standards,	feasibility	standards	and	utility	standards	of	the	 

competencies	 of	 needed	 competency	 for	 training	 and	 developing	 the	 baggage	 handling	 system	 

officer	of	airports	of	Thailand	public	company	limited	according	to	the	resolution	designed	by	the	 

International	 Air	 Transport	 Association.	 The	 sample	 group	 consisted	 of	 287	 baggage	 handling	 

system	officers,	airports	of	Thailand	public	company	limited,	which	were	derived	from	the	size	of	

the	samples	of	Krejcie	and	Morgan.	The	instrument	used	in	the	research	was	a	5-level	rating	scale	 

questionnaire	created	by	the	researcher	reliability	value	of	.962.	The	statistics	used	for	data	analysis	

were	frequency,	percentage,	mean	and	standard	deviation.	The	research	has	shown	that	(1)	the	duties	

of	the	baggage	handling	system	officer	of	airports	of	Thailand	public	company	limited	according	to	the	

resolution	designed	by	the	International	Air	Transport	Association	there	are	5	items:	services,	security,	 

surveillance,	coordination	and	development	(2)	the	needed	competency	for	training	and	developing	

the	baggage	handling	system	officer	of	airports	of	Thailand	public	company	limited	according	to	the	

resolution	designed	by	the	International	Air	Transport	Association,	there	are	36	items	(3)	results	of	

verification	the	consistency	standards,	propriety	standards,	feasibility	standards	and	utility	standards	

of	the	competencies	of	needed	competency	for	training	and	developing	the	baggage	handling	system	

officer	of	airports	of	Thailand	public	company	limited	According	to	the	resolution	designed	by	The	

International	Air	Transport	Association,	in	term	of	overall	were	as	the	highest	levels.	When	classified	

as	a	list,	it	is	found	that	the	highest	level	in	every	item.
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บทน�ำ
	 ความเปลี่ยนแปลงของการเดินทางทางอากาศ

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการล�าเลียงสัมภาระ	 มาจาก

ปริมาณการเชื่อมโยงเส้นทางบินของสายการบินมีมากข้ึน

อตัราส่วนความผดิพลาดในการล�าเลยีงสมัภาระนีจ้ะเพิม่ขึน้

ตามปรมิาณของผูโ้ดยสาร	เมือ่ล�าเลยีงสมัภาระของผูโ้ดยสาร

เกิดความผิดพลาด	 คือ	 สัมภาระของผู้โดยสารสูญหายไป

หรือตกค้างอยู่	ณ	ที่ใดที่หนึ่งโดยที่ไม่สามารถติดตามได้	ผู้

โดยสารจะขาดความเชื่อมั่นในการบริการของสายการบิน	

และท่าอากาศยานจะขาดความเชื่อมั่นในมาตรการรักษา

ความปลอดภัยท�าให้ต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบสัมภาระ

มากขึน้	ส่งผลให้เกดิความล่าช้าในการให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสาร	

การล�าเลียงสัมภาระผิดพลาดท�าให้เกิดความเสียหายและ

เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนโดยไม่จ�าเป็นจ�านวนมหาศาล	 ในป	ี

ค.ศ.	2007	มีมูลค่าความเสียหาย	4.69	พันล้านดอลล่าร	์

และในปี	ค.ศ.	2016	ลดลงเป็นมูลค่าความเสียหาย	2.59	

พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 เนื่องจากความพยายามปรับปรุง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 243

กระบวนการล�าเลียงสัมภาระจนประสบความส�าเร็จในบาง

ส่วน	(SITA,	2017)	ความต้องการของผู้โดยสารท่ีเก่ียวกับ

สัมภาระ	คือ	ต้องการให้สามารถน�าสัมภาระเข้าระบบการ

ล�าเลียงได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	แน่นอน	ระยะเดินทางสั้น	

ไม่มีความผิดพลาด	สูญหาย	 เสียหาย	และสามารถน�าพา

สัมภาระที่มีขนาด	 รูปร่าง	 น�้าหนักต่าง	 ๆ	 ได้หลากหลาย

ตามจ�าเป็น	 และในกรณีที่มีความผิดพลาด	 ผู ้โดยสารมี

ความต้องการที่จะได้รับการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล	ซ่ึง

หมายถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	เพื่อลด	หรือ

ป้องกันค่าใช้จ่ายนี้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องมีการ

พัฒนาระบบและเจ้าหน้าที่ตามความจ�าเป็นโดยเร่งด่วน

	 ตามข ้อตกลงของสมาคมขนส ่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ	 (IATA)	 ระบบการล�าเลียงสัมภาระจะ

ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายในปี	2018	การพัฒนา

บุคลากรเต็มรูปแบบมีแนวโน้มที่จะท�าได้ไม่ง่าย	 ดังนั้น

แนวทางการด�าเนินการที่เหมาะสม	 คือ	 การพัฒนาเจ้า

หน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบ

ล�าเลียงสัมภาระท่าอากาศยานโดยตรง	 เพราะเจ้าหน้าที่

เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายการล�าเลียง	

(Koopman,	2016,	p.	2)	ดังนั้น	ภารกิจแรกที่นอกเหนือ

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาด	 คือ	 การ

วางแผนพัฒนาสมรรถนะทีจ่�าเป็นของบคุลากรให้สอดคล้อง

กับความจ�าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทั้งสามด้าน	

คือ	ด้านความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะ	ซึ่งเป็นการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและมีคุณค่ากับหน่วยงานมากกว่าการลงทุนด้าน

ทรัพย์สิน

	 งานวิจัยนี้จึงมุ ่งที่จะศึกษาสมรรถนะด้านความ

รู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ�าเป็นเพื่อการฝึก

อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าลียงสัมภาระ	 บริษัท	

ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตามข้อตกลงของ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 ซึ่งจะน�าไปสู่

การให้บริการล�าเลียงสัมภาระที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้เดินทางทางอากาศ	และความจ�าเป็น

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียง

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตาม

ข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

	 2.	 เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จ�าเป ็นเพื่อการฝึก

อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 

ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

	 3.	เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง	ความเหมาะสม	

ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะท่ี

จ�าเป็นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียง

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตาม

ข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ

	 McClelland	 (1978,	 อ้างถึงใน	 สุกัญญา	 รัศมี

ธรรมโชติ,	 2553,	 น.	 46-47)	 ได้อธิบายความหมายของ

องค์ประกอบของสมรรถนะท้ัง	5	ส่วน	คือ

	 1.	ความรู้	คือ	ความรู้เฉพาะในเรื่องท่ีต้องรู้	เป็น

ความรูท่ี้เป็นสาระส�าคญั	เช่น	ความรูด้้านเครือ่งยนต์	เป็นต้น	

	 2.	 ทักษะ	 คือ	 สิ่งที่ต ้องการให้ท�าได ้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	เช่น	ทักษะทางคอมพิวเตอร์	ทักษะทางการ

ถ่ายทอดความรู้	เป็นต้น	ทักษะท่ีเกิดได้นั้นมาจากพื้นฐาน

ทางความรู้	และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว

	 3.	ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง	(self-concept)	

คือ	เจตคติ	ค่านิยม	และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์

ของตน	หรือสิ่งท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น	เช่น	ความมั่นใจ

ในตนเอง	เป็นต้น

	 4.	 บุคลิกลักษณะประจ�าตัวของบุคคล	 (traits)	

เป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น	เช่น	เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือและ

ไว้วางใจได้	หรือมีลักษณะเป็นผู้น�า	เป็นต้น

	 5.	แรงจงูใจ/เจตคต	ิ(motives/attitude)	เป็นแรง

จูงใจ	หรือแรงขับภายใน	ซ่ึงท�าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่

มุ่งไปสู่เป้าหมาย	หรือมุ่งสู่ความส�าเร็จ	เป็นต้น	ท้ัง	5	ส่วน

ดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบ

เทียบ

	 จากแนวคิดของ	McClelland	นั้น	Parry	(1978,	

อ้างถึงใน	สุกัญญา	รัศมีธรรมโชติ	2550,	น.	48)	เห็นควรจะ

รวมส่วนประกอบทีเ่ป็นความคดิเกีย่วกบัตนเอง	คณุลกัษณะ	

และแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า	คุณลักษณะ	ดังนั้นบาง

ครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง	3	ส่วน
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คือ	ความรู้	 ทักษะ	คุณลักษณะส่วนบุคคล	ซึ่งตามทัศนะ

ของ	McClelland	กล่าวว่า	สมรรถนะเป็นส่วนประกอบ

ขึ้นมาจากความรู้	ทักษะ	และเจตคติ/แรงจูงใจ	หรือความ

รู้	ทักษะ	และเจตคติ/แรงจูงใจก่อให้เกิดสมรรถนะ

	 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

	 ตัวแบบคุณภาพการให้บริการ	 SERVQUAL	

ประกอบด้วย	 5	 มิติหลักดังนี้	 (Zeithaml,	 Berry	 &	 

Parasuraman,	1990,	pp.	58-59)

	 มิ ติ ที่ 	 1 	 คว าม เป ็ น รู ป ธ ร รมของบริ ก า ร	 

(Tangibility)	ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น	ถึงสิ่ง

อ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เช่น	 สถานที่บุคลากรอุปกรณ์

เครื่องมือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อ	สื่อสาร	และสัญลักษณ์

รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท�าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการ

ดูแลห่วงใยและความต้ังใจจากผู้ให้บริการบริการที่ถูกนา

เสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท�าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการ

ให้บริการได้ชัดเจนขึ้น

	 มิติที่	2	ความไว้วางใจ	(reliability)	ความสามารถ

ในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้	 กับผู้รับบริการ

บริการทุกครั้งต้องมีความสม�่าเสมอสามารถให้ความไว้

วางใจได้

	 มิติที่ 	 3	 การตอบสนองต ่อลูกค ้า	 (respon 

siveness)	 ความพร้อมและเต็มใจยินดีที่จะ	 ให้บริการใน

ทนัททีีไ่ด้รบัการร้องขอโดยสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการได้อย่าง	ทันท่วงทีผู้รับบริการสามารถเข้า

รับบริการได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ

รวมทั้ง	จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึงรวดเร็ว	

	 มิติที่	4	การประกันคุณภาพ	(assurance)	ความ

สามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด	ขึ้นกับผู้รับบริการ

ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถเป็น

อย่างดีในการให้บริการ	ผู้ให้บริการมีความสุภาพอ่อนโยน

มีความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ใช้การติดต่อสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับการ

บริการที่ดีที่สุด

	 มิติที่	 5	 ความเข้าอกเข้าใจ	 (empathy)	 ความ

สามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตาม	ความต้องการ

ที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน

	 SERVQUAL	เป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจของ

ลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันลูกค้า

สามารถประเมนิผลงานการบรกิารโดยเปรยีบเทยีบระหว่าง

การบริการท่ีต้องการกับความคาดหวังท่ีต้องการได้รับ

ข้อตกลงของสมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ

	 มติที่	 753	 การติดตามสัมภาระ	 (Resolution	

753-Baggage	Tracking)	มจีดุประสงค์ส�าคญัในการป้องกนั

และแก้ปัญหาการล�าเลียงสัมภาระผิดพลาด	(IATA,	2017a)	

สมาชิกจะต้องสามารถจัดท�ารายการสัมภาระที่ถูกต้องใน

การรับและส่งสัมภาระ	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง	 เมื่อน�ามาวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของ

เจ้าหน้าท่ีของท่าอากาศยาน	 สาระส�าคัญแต่ละประเด็น

สรุปจากค�าแนะการด�าเนินการระบบติดตามสัมภาระ	ฉบับ

ท่ี	3.0	ลงวันท่ี	13	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	(IATA,	2017a)	

ดังต่อไปนี้

	 1 . 	 การจัดท�ารายการสัมภาระ	 (baggage	 

inventory)	ท่ีถูกต้อง

	 2.	การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลสัมภาระ	4	จุด	

(4	tracking	points)	ท่ีจุดติดตามสัมภาระ	

	 3.	ข้อมูลเพื่อการติดตาม	ณ	จุดติดตาม	จะตรวจ

สอบว่าสัมภาระมีข้อมูลครบถ้วน

	 4.	การบันทึกข้อมูลสัมภาระ	 ข้ันตอนและข้อมูล

ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมของ บริษัท ท่ำอำกำศยำน

ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

	 วิสัยทัศน์	 (vision)	 ทอท.	 เป็นผู้ด�าเนินการและ

จัดการท่าอากาศยานท่ีดีระดับโลก

	 พันธกิจ	(mission)	ประกอบและส่งเสริมกิจการ

ท่าอากาศยาน	รวมท้ังด�าเนินการกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือ

ต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน	โดยค�านึงถึง

การพัฒนาท่ียั่งยืน

	 ค่านิยม	(core	value)

	 1.	ให้ใจ	หมายถึง	จิตส�านึกในการให้บริการ	การ

ให้บริการด้วยความเข้าใจความหมายของการให้บริการ

	 2.	มั่นใจ	หมายถึง	ความปลอดภัยและการรักษา

ความปลอดภัย:	การค�านึงถึงความปลอดภัยและการรักษา

ความปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน

	 3.	ร่วมใจ	หมายถึง	การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

ทัง้ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก:	สร้างความสามคัคี

ท�างานเป็นทีม	 ให้ความส�าคัญกับเป้าหมายขององค์กร
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มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว	 สร้างกระบวนการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ	รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการตัดสินใจ

	 4.	เปิดใจ	หมายถึง	การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ส่ง

เสรมิการเรยีนรู	้ควบคูก่บัความคดิรเิริม่และความตัง้ใจทีจ่ะ

ศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ

หน้าที่

	 5.	ภมูใิจ	หมายถึง	ความโปร่งใสและส�านกึในความ

รับผิดชอบ:	 การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบ

ได้	และส�านึกในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	ต่อลูกค้า	ต่อ

สังคม	และประเทศชาติ	(บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	

(มหาชน).	 (2561,	 ค้นจาก	 https://airportthai.co.th/

main/th/contact-aot)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
ของ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย 

จ�ำกัด (มหำชน)

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี
			-	แนวคิด	ทฤษฎีเก่ียวกับ	 
					สมรรถนะ
			-	แนวคิด	ทฤษฎีเก่ียวกับ 
					คุณภาพการบริการ
			-	ระบบล�าเลียงสัมภาระ 
					ท่าอากาศยานตามข้อตกลง			 
					ของสมาคมขนส่งทาง 
					อากาศระหว่างประเทศ

หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ระบบ
ล�ำเลียงสัมภำระ บริษัท 
ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) ตำมข้อตกลงของ
สมำคมขนส่งทำงอำกำศ

ระหว่ำงประเทศ
				-	ด้านการบริการ	
				-	ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย	
				-	ด้านการเฝ้าระวัง
				-	ด้านการประสานงาน
				-	ด้านการพัฒนา

สมรรถนะที่จ�ำเป็นเพื่อกำรฝึก
อบรมและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่

ระบบล�ำเลียงสัมภำระ บริษัท 
ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) ตำมข้อตกลงของ
สมำคมขนส่งทำงอำกำศ

ระหว่ำงประเทศ
				-	ความรู้
				-	ทักษะ
				-	คุณลักษณะส่วนบุคคล

  

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 (mixed	method	

research)	 โดยใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 1.	การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 	 1.1	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	18	คน	ใน

ขั้นตอนการสัมภาษณ์	 ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	

(purposive	sampling)

	 	 1.2	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	11	คน	ใน

ขั้นตอนการประชุมสนทนากลุ่ม	ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง	(purposive	sampling)

	 2.	การวิจัยเชิงปริมาณ

	 	 2.1	ประชากร	คอื	เจ้าหน้าทีร่ะบบล�าเลยีง

สัมภาระของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

จ�านวน	1,135	คน

	 	 2.2	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	287	คน	ซึ่ง

ได้มาจากการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	โดยใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 &	Morgan,	

1970,	pp.	607-610)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 1.	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	(semi-structure	

interview)

	 2.	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	(rating	

scale)	5	ระดับของ	ลิเคริ์ท	(Likert	type)	มีค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ	0.962

	 3.	 การประชุมสนทนากลุ ่ม	 (focus	 group	 

discussion)	โดยใช้แบบตรวจสอบการประชุมสนทนากลุ่ม
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเอง	ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน	2561	ถึง	เดือนกุมภาพันธ์	2562

กำรวิเครำะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลู
	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 โดยใช้											

การวิเคราะห์เนื้อหา	(content	analysis)

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม	

(focus	 group	 discussion)	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	

(descriptive	statistics)	ค่าร้อยละ	(percentage)

	 3.	 วิ เคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณ	 โดยใช ้สถิติ

เชิงพรรณนา	 (descriptive	 statistics)	 ค ่าร ้อยละ	 

(percentage)	ค่าเฉลีย่	(mean)	และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(standard	deviation)

ผลกำรวิจัย
	 1.	 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลง

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	มี	5	ด้าน	คือ

	 	 1.1	ด้านการบริการ	(Service)	ประกอบ

ด้วย	 การบันทึกข้อมูลสัมภาระของผู้โดยสาร	 การจัดวาง

สัมภาระ	การล�าเลียงสัมภาระ	การล�าเลียงสัมภาระพิเศษ	

การรับหรือส่งมอบสัมภาระ

	 	 1.2	 ด ้านการรักษาความปลอดภัย	 

(Security)	ประกอบด้วย	การตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ

ติดตัว	 การวินิจฉัยภาพ	 ตรวจสอบสัมภาระ	 การคัดแยก

สัมภาระ	การตรวจสอบสินค้าและวัตถุอันตราย

	 	 1.3	ด้านการเฝ้าระวัง	(Surveillance)	

ประกอบด้วย	 การเฝ้าระวังการทุจริต	 การเฝ้าระวังการ

ก่อการร้าย	 การเฝ้าระวังเหตุขัดข้องของอุปกรณ์	 ระบบ	

และเทคโนโลยี	 การเฝ้าระวังให้การล�าเลียงสัมภาระเป็น

ไปด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย	การเฝ้าระวัง

เหตุฉุกเฉินอื่นๆ

	 	 1 . 4 	 ด ้ า น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น	 

(Coordination)	 ประกอบด้วย	 การประสานงานกับผู ้

โดยสาร	การประสานงานกับสายการบิน	การประสานงาน

กับผู้เก่ียวข้องกรณีมีข้อร้องเรียน	 การประสานงานกรณี

สัมภาระเสียหาย	 สูญหายหรือส่งผิดพลาด	 การรายงานผู้

บริหารหรือผู้รับผิดชอบกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ

	 	 1.5	ด้านการพัฒนา	 (Development)	

ประกอบด้วย	การพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ความ

สามารถในการปฏิบัติงาน	การพัฒนาหลักการและวิธีการ

ให้บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ	การพัฒนา

กระบวนการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ	 การ

พัฒนาระบบประเมินผลและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	การ

พัฒนากระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วน

ร่วมและการท�างานเป็นทีม

	 2.	สมรรถนะทีจ่�าเป็นเพือ่การฝึกอบรมและพฒันา

เจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่าอากาศยาน

ไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคมขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ	มี	 3	ด้าน	คือ	ด้านความรู้	 ด้าน

ทักษะ	และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล	ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน	สรุปได้ดังนี้

	 	 2.1	 สมรรถนะที่จ�าเป ็นเพื่อการฝึก

อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	

ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตามข้อตกลงของ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 ด้านความรู ้	

จ�านวน	12	รายการ	ในภาพรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	3	

อันดับแรก	คือ	ความรู้เก่ียวกับกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	 มาตรการรักษา

ความปลอดภัยและการล�าเลียงสัมภาระขององค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศ	รองลงมาคือ	ความรู้เก่ียวกับ

ข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการล�าเลียงสัมภาระของผู้โดยสาร	สาย

การบิน	และท่าอากาศยาน	ความรู้ในการใช้เครื่องมือ	และ

เทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบล�าเลียงสัมภาระ

ท่าอากาศยาน	ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ความรู้เกี่ยว

กับรหัสท่ีเกี่ยวกับสัมภาระ	 เช่น	 ป้ายสัมภาระ	 รหัสบัตร

โดยสาร	รหัสท่าอากาศยาน

	 	 2.2	สมรรถนะทีจ่�าเป็นเพือ่การฝึกอบรม

และพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	ด้านทักษะ	จ�านวน	12	

รายการ	ในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อ	 เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	 3	อันดับแรก	

คือ	 ทักษะในการตรวจสอบวัตถุอันตราย	 โดยการวินิจฉัย

ภาพจากจอเอ็กซเรย์	 รองลงมาคือ	 ทักษะในการใช้ภาษา
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อังกฤษ	และหรือภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ	ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยี	และ

อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบล�าเลยีงสมัภาระท่าอากาศยาน	

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ทักษะในการตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานด้านการล�าเลียงสัมภาระที่สอดคล้องกับระดับ

ชั้นของผู้โดยสาร

	 	 2.3	สมรรถนะทีจ่�าเป็นเพือ่การฝึกอบรม

และพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 ด้านคุณลักษณะส่วน

บคุคล	จ�านวน	12	รายการ	ในภาพรวม	อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	เรยีงอนัดบัค่าเฉลีย่จากสงูไปหาต�า่	

3	อันดับแรก	คือ	คุณลักษณะส่วนบุคคล	รักความสามัคค	ี

เน้นการท�างานเป็นทีม	 ให้ความส�าคัญต่อเป้าหมายของ

องค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว	รองลงมาคือ	คุณลักษณะ

ส่วนบุคคล	มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและ	การรักษาความ

ปลอดภัย	 เป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน	 คุณลักษณะ

ส่วนบุคคล		มีการเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

ควบคู่กับความคิดริเริ่ม	ความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้	 ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	 ส่วนข้อท่ีมีค่า

เฉล่ียต�่าสุด	 คือ	 คุณลักษณะส่วนบุคคล	ความสามารถใน

การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	 ตามความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล

	 3.	ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง	ความเหมาะ

สม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะที่

จ�าเป็นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียง

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตาม

ข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	พบ

ว่า	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ	พบว่า	ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรำยผล
	 1.	 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลง

ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศมี	5	ด้าน	คือ

	 	 1.1	 ด้านการบริการ	 หน้าที่ด้านนี้เป็น

องค์ประกอบท่ีเด่นชัดที่สุดของการบริการท่าอากาศยาน	

ซึ่งจะครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง	5	มิติของตัวแบบคุณภาพ

การบริการของพาราสุรามาน	 (Zeithaml,	 Berry	 &	 

Parasuraman,	1990,	pp.	58-59)	คือ	ความเป็นรูปธรรม

ของบริการ	(Tangibility)	ความไว้วางใจ	(Reliability)	การ

ตอบสนองต่อลกูค้า	(Responsiveness)	การประกนัคณุภาพ	

(Assurance)	ความเข้าอกเข้าใจ	(Empathy)	ขอบเขตของ

งานท่ีสรุปจากผู้เช่ียวชาญระบบล�าเลียงสัมภาระ	บริษัท	ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	สอดคล้องกับลักษณะงาน

ท่ีแสดงไว้ในค�าอธิบายงานของหน่วยงานบริการอาชีพของ

ประเทศสหราชอาณาจักร	(National	Careers	Service,	

2019)

	 สอดคล้องกับเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กับขอบเขตของการปฏิบัติงานในท่าอากาศยานทั่วไป	 

(Panchari,	 2017;	 Frey,	 2014;	 Lenior,	 2012)	 และ 

	 สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท	 ท่าอากาศยาน

ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เรื่อง	ให้ใจ	หมายถึง	มีจิตส�านึกใน

การให้บริการ	 การให้บริการด้วยความเข้าใจความหมาย

ของการให้บริการ

	 หน้าท่ีส่วนนี้	 เก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการ

บริการของเจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียงสัมภาระ	 สมรรถนะที่

รองรับหน้าท่ีในส่วนนี้เน้นหนักด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล	

และทักษะการให้บริการ	สอดคล้องกับผลการวิจัย	ที่กล่าว

ถึงความพึงพอใจของผู้โดยสารของ	 Kothadiya	 (2016),	

Rezaei,	Kothadiya,	Tavasszy,	Kroesen	(2018)	และ	

Hussin,	Razmin,	,	Aziz,	.,	&	Sabandan,	(2017)	การ

วิจัยท่ีเก่ียวกับความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ของ	Cahyani	 c]t	Drajati	 (2017)	 ทักษะในการสื่อสาร	

ตามผลการวิจัยของ	Silva	de	Oliveira,	Nascimento,	

Manoel,	 Brito,	 Oliveira,	 de	 Freitas	 (2018)	 และ	

DeVries,	Peter	(2018)	ตลอดจนความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี

การล�าเลียงสัมภาระบางด้านท่ีช่วยให้การบริการล�าเลียง

สัมภาระเป็นไปอย่างถูกต้องมากข้ึน	 ตามผลการวิจัยของ	

Whelan,		Parise,		de	Valk,		&	Aalbers	(2017)

	 	 1.2	 ด้านการรักษาความปลอดภัย	 ผล

การพิจารณารับรองสมรรถนะ	 ผู้เชี่ยวชาญระบบล�าเลียง

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้

แยกหนา้ทีน่ี้ออกมาจากขัน้ตอนการบริการในข้อ	1.1	แสดง

ให้เห็นว่า	 ได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาความปลอดภัยและ

การรักษาความปลอดภัย	(safety	and	security)	ซึ่งมัก

เกีย่วข้องกบัความขดัแย้งทางการเมอืง	(Georgieva,	2016;	

Bachelor,	2014;	Kathleen,	2004)	
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	 สอดคล้องกับความเห็นของเลขาธิการสมาคมการ

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่รายงานในการประชุม

ของสภาความมั่นคงของสหประชาชาติ	 (UN	 Security	

Council,	2018)	ที่ว่า	อุตสาหกรรมการบินเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของการก่อการร้าย	เพราะเมื่อเกิดเหตุร้ายจะส่งผล

ให้มีการสูญเสียรุนแรง	และมีผลกระทบกับความรู้สึกของ

สาธารณะชน	 ในขณะที่ผู้ก่อการร้ายมีอุปสรรคและความ

เส่ียงที่จะก่อการน้อยมาก

	 สอดคล้องกับค่านิยมของ	บริษัท	ท่าอากาศยาน

ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มั่นใจ	หมายถึง	ความปลอดภัยและ

การรักษาความปลอดภัย:	การค�านึงถึงความปลอดภัยและ

การรักษาความปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน	ดัง

นั้นการที่ผู ้เชี่ยวชาญระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็น

พิเศษ	เป็นเรือ่งทีค่วรน�าไปประกอบในการก�าหนดสมรรถนะ

และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของท่าอากาศยาน	ดังนั้น	

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านนี้ควรได้รับการฝึกอบรม

อย่างครบถ้วน	 และต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถก้าวทันความ

ซับซ้อนของขบวนการก่อร้ายอยู่เสมอ

	 ตามหน้าที่นี้	 เจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ													

ท่าอากาศยานจ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการตรวจ

สอบวัตถุอันตรายที่อาจบรรจุไว้ในสัมภาระและ/หรือ

ร่างกายของผู้โดยสาร	 ตามผลการวิจัยของ	 Halbherr,	

Schwaninger,	Budgell.	และ	Wales	(2013),		Hussin,	

Razmin,	Aziz	&	Sabandan,	(2017)

	 	 1.3	ด้านการประสานงาน	เนื่องจากการ

ล�าเลียงสัมภาระโดยเบื้องต้นแล้วเป็นความรับผิดชอบของ

สายการบิน	แต่ถือว่าเป็นภาระงานหลักของท่าอากาศยาน

ด้วย	 เพราะท่าอากาศยานคือผู้ให้บริการสายการบิน	 ถึง

แม้ว่าการวัดความส�าเร็จของการล�าเลียงสัมภาระนั้น	 จะ

ประเมินได้จากความพึงพอใจของผู้โดยสาร	 แต่สายการ

บินในฐานะลูกค้าโดยตรงของท่าอากาศยานจ�าเป็นต้อง

ได้รับการตอบสนองตามความจ�าเป็นและความต้องการ

ด้วย	จากการศึกษาวิจัยพบว่า	หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบ

ล�าเลียงสัมภาระท่าอากาศยานเกี่ยวข้องกับการประสาน

งาน	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 Azenvedo	 (2012),	

หน่วยบริการอาชีพสหราชอาณาจักร	(National	Career	

Service,	 2019)	 และ	Whelan,	 Parise,	 de	 Valk,	 &	

Aalbers	(2017)

	 	 1.4	ด้านการเฝ้าระวงั	ในการปฏบิตัหิน้าท่ี

ของเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระท่าอากาศยาน	จ�าเป็น

จะต้องเฝ้าระวงัการให้บรกิาร	การรกัษาความปลอดภยั	การ

ก่อการร้าย	ปัญหาข้อขัดข้องและเหตฉุกุเฉนิต่างๆ	สอดคล้อง

กบัผลการวจิยัของ	Azenvedo	(2012)	ทีร่ะบุความสามารถ

ในการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีสัมภาระ	หน้าท่ีนี้	 สะท้อน

ความส�าคัญของการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	เช่น	กรณีระบบล�าเลียงหยุดชะงัก	มี

ปัญหา	 ขัดข้อง	 หรือเสียหาย	 กรณีมีข้อร้องเรียน	 ซ่ึงอาจ

เกี่ยวกับการทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน	หรือ	ความบกพร่อง	ผิด

พลาดในการปฏิบัติงาน	และกรณีสัมภาระเสียหาย	สูญหาย	

ไม่ปรากฏเจ้าของ	ล�าเลียงผิดพลาด	หรือสัมภาระผิดปกต	ิ

ดังท่ีกล่าวแล้วว่า	 ความเสียหายจากการล�าเลียงสัมภาระ

ผิดพลาดของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกยังมีมูลค่าสูง	

คือ	ประมาณ	2.3	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี	ค.ศ.	2017	

(SITA,	2018)	การล�าเลียงสัมภาระอย่างถูกต้องเป็นดัชนีชี้

วัดคุณภาพท่ีส�าคัญของท่าอากาศยาน	(Scholing,	2014)	

และเป็นมิติท่ีส�าคัญ	 ตามตัวแบบคุณภาพการบริการของ

พาราสุระมัน	(Parasuraman,	Zeithaml	&	Berry,	1990)	

ดังนั้นหน้าที่ในส่วนนี้จึงเป็นส่วนส�าคัญที่สอดรับกับเป้า

หมายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 คือ	

ข้อตกลงท่ี	753	ดังท่ีกล่าวแล้ว	(IATA,	2019)

	 	 1.5	 ด้านการพัฒนา	 ผลการศึกษาวิจัย

พบว่า	การพิจารณาทบทวนมาตรฐานการล�าเลียงสัมภาระ	

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ	เสนอแนวทาง	แก้ไขข้อบังคับ

โดยทัว่ไปของการล�าเลยีงสมัภาระล�าเลยีงสมัภาระอยูเ่สมอ	

ตรวจสอบ	ติดตามการปฏิบัติงาน	สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	Whelan,	Parise,	de	Valk,	&	Aalbers	(2017)	เป็น

ท่ีน่าสังเกตุว่า	หน้าท่ีส่วนนี้ปรากฏอยู่ในค่านิยม	 (value)	

ของ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เรื่อง	เปิด

ใจ	หมายถึง	การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริมการเรียนรู	้

ควบคู่กับความคิดริเริ่มและความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	 อาจ

เป็นไปได้ว่า	เมื่อกล่าวถึงหน้าท่ี	ส่วนใหญ่ผู้เก่ียวข้องจะมุ่ง

ไปท่ีการปฏิบัติงาน	ในพื้นท่ี	มากกว่าการเตรียมพัฒนาตัว

เองให้มี	ความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีเหมาะ

สม	ดังนั้น	ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ควรค�านึงถึงการปลูก

ฝังแนวความคิดเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานให้

มากข้ึน	นอกจากนั้น	ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
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ติดตามสัมภาระ	 ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญของคุณภาพการ

ล�าเลียงสัมภาระตามนโยบายของสมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ	(IATA,	2019)

	 2.	สมรรถนะทีจ่�าเป็นเพือ่การฝึกอบรมและพฒันา

เจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ	มี	3	ด้าน	คือ	ด้านความรู้	(Knowledge)	

ด้านทักษะ	 (Skills)	 และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล	 

(Attributes)	รวม	36	รายการ	มีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัย	ดังนี	้

	 	 2.1	สมรรถนะทีจ่�าเป็นเพือ่การฝึกอบรม

และพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	ด้านความรู้	ในภาพรวม	

อยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	เรียงอันดับ

ค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	3	อันดับแรก	คือ	ความรู้เก่ียวกับ

กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัย	มาตรการรักษาความปลอดภัยและการล�าเลียง

สัมภาระขององค์การการบิน	พลเรือนระหว่างประเทศ	รอง

ลงมาคือ	 ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงของสมาคมขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการล�าเลียง

สัมภาระของผู้โดยสาร	สายการบิน	และท่าอากาศยาน	และ

ความรูเ้กีย่วกบัข้อบงัคบัของคณะกรรมการการบนิพลเรอืน

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น	 การรักษาความปลอดภัย	

มาตรการรักษาความปลอดภัย	และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ขนส่งทางอากาศ	สอดคล้องกับข้อก�าหนดขององค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการรักษาความ

ปลอดภัย	 ตามที่ระบุไว้ในอนุผนวกที่	 17	 (ICAO	Annex	

17-Security,	2017)

	 สอดคล้องกบัข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ	ตามมติที่	745	ที่ระบุว่า	วัตถุอันตรายใน

สัมภาระผู้โดยสาร	(Resolution	745-dangerous	goods	

in	passengers’	baggage)	วัตถุอันตรายที่ไม่สามารถรวม

อยู่ในการล�าเลียงสัมภาระผู้โดยสารทั่วไปได้	คือ	สัมภาระ

ที่มีอุปกรณ์แจ้งเตือน	 (installed	 alarm	 devices)	

แบตเตอรี่ลิเทียม	วัตถุต้นก�าเนิดไฟ	(pyrotechnic)	วัตถุ

กัมมันตรังสี	วัตถุระเบิด	กระสุน	ดอกไม้ไฟ	วัตถุไวไฟ	แก็ส	

วัตถุกัดกร่อน	วัตถุแม่เหล็ก	วัตถุมีพิษ	วัตถุหยุดยั้งบุคคล	

วัตถุแหล่งออกซิเจน	วัตถุบางประเภทอนุญาตให้น�าติดตัว

ได้ตามปริมาณและสภาพท่ีก�าหนด	วัตถุอันตรายดังกล่าว

และวัตถุที่เกินปริมาณและนอกเหนือสภาพที่ก�าหนดให้

ขนส่งทางการขนส่งสินค้า	(cargo)	ข้อมูลของวัตถุอันตราย

จะต้องแสดงไว้ในตั๋วโดยสารและสถานที่ที่ก�าหนดตามข้อ

ก�าหนดการขนส่งปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ	(ICAO	technical	instructions	for	the	

safe	transport	of	goods)	และระเบียบการขนส่งวัตถุ

อันตรายของสมาคมฯ	ข้อมูลนี้ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ	

และมคี�าแปลทีถ่กูต้องเป็นภาษาอืน่ทีจ่�าเป็น	สมาชกิจะต้อง

จัดให้ผู้โดยสารได้รับค�าอธิบายท่ีเป็น	2	ภาษา	(bilingual	

คอื	ภาษาองักฤษและภาษาของพืน้ที)่	เกีย่วกบัวตัถอุนัตราย

ในขั้นตอนการซื้อตั๋วเดินทาง	 และจัดให้มีข้อมูลแสดงใน

บริเวณท่ีติดต่อกับผู้โดยสาร	(cargo)	(IATA,	2018b)

	 สอดคล้องกบัข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ	ตามมติที่	745a	การรับอาวุธและกระสุน	

(Resolution	 745a-Acceptance	 of	 Firearms	 and	

Other	Weapons	and	Small	Caliber	Ammunition)	

สมาชกิจะต้องไม่อนญุาตให้ผูโ้ดยสารพกพาอาวธุและกระสนุ	

อนุญาตในลักษณะสัมภาระที่ขนส่ง	 (loaded	 baggage)	

ตามน�้าหนักและประเภทท่ีก�าหนด	คือ	ไม่เกิน	5	กิโลกรัม

ต่อคน	และเป็นกระสุนเพื่อการกีฬาเท่านั้น	ท้ังนี้อาวุธและ

กระสุนจะต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา	(แนวทางปฏิบัติ

เกีย่วกบัอาวธุและกระสนุจะต้องสอดคล้องกบักฎหมายของ

แต่ละประเทศด้วย)	(cargo)	(IATA,	2018b)

	 	 2.2	สมรรถนะทีจ่�าเป็นเพือ่การฝึกอบรม

และพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	ด้านทักษะ	ในภาพรวม	

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	เรยีงอนัดบัค่า

เฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	3	อันดับแรก	คือ	ทักษะในการตรวจ

สอบวตัถอุนัตราย	โดยการวนิจิฉยัภาพจากจอเอก็ซเรย์	รอง

ลงมาคอื	ทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ	และหรอืภาษาทีส่าม

นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยี	และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

ล�าเลียงสัมภาระท่าอากาศยาน

	 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ	พนิดา	เพชรรัตน์	

(2556)	เรือ่ง	คณุภาพการให้บรกิารท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจ

ของผู้เสียภาษีอากร	ส�านักงานสรรพากรพื้นท่ีนครราชสีมา	

2	พบว่า	คุณภาพการให้บริการ	ประกอบด้วย	ความเป็น
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รูปธรรมของการ	 บริการ	 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการ

บริการ	 การตอบสนองต่อผู้รับบริการการให้ความมันใจ

แก่ผู้รับบริการ	 และความเห็นอกเห็นใจ	 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก

	 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ	 Kothadiya	

(2016)	เรื่อง	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน	

โดยใช้ตัวแบบเซอร์ควาล	 พบว่า	 มีปัจจัยที่สร้างความพึง

พอใจให้กับผู ้โดยสารในลักษณะต่างๆ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็น

สมรรถนะที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	คือ	การมีจิตส�านึกด้านบริการ	

(service	mind)	เช่น	ความคงเส้นคงวาของการบรกิาร	ความ

ละเอียดถี่ถ้วนในการให้บริการ	ความตื่นตัว	ความเอาใจใส่	

ความเต็มใจช่วยเหลือ	ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด	และความเข้าใจความต้องการของ

ผู้รับบริการ

	 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย	 Hussin,	 Razmin,	

Aziz	and	Sabandan	(2017,	pp.	1-11)	เรื่อง	คุณภาพ

ของท่าอากาศยานประเทศมาเลย์เซีย	โดยใช้ตัวแบบเซอร์ค

วาล	การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของท่าอากาศยานประเทศ

มาเลย์เซีย	โดยใช้ตัวแบบเซอร์ควาล	พบว่า	มิติที่ผู้โดยสาร

ให้ความส�าคัญมากที่สุด	คือ	ความเชื่อมั่นต่อผู้โดยสาร	คือ	

ความสามารถของพนักงานที่จะท�าให้ผู้โดยสารเชื่อใจและ

เชื่อมั่น	ประกอบด้วย	ความเอื้ออารี

	 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ	Hoang,	Dang	

Minh	Thu,	Nguyen	Thu	Ha	and	Quy	 (2016,	pp.	

43-52)	 เรื่อง	 คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานของ

เวียดนาม	 พบว่า	 ทักษะที่ท่าอากาศยานควรฝึกอบรม

พนกังานเพือ่เพิม่คณุภาพการบรกิาร	คอื	ภาษาต่างประเทศ	

(language)	 ความสามารถในการรับรู้ความจ�าเป็นของผู้

โดยสาร	 (awareness)	 ความมุ่งมั่น	 (spirit)	 และ	 ความ

กระตือรือร้น	(enthusiasm)

	 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ	Cahyani	and	

Drajati	 (2017,	 pp.	 179-193)	 เร่ือง	 ปัญหาและความ

ต้องการในการส่ือสารภาษาอังกฤษจากมุมมองการมีส่วน

ร่วมทางสังคมตามประสบการณ์ของผู ้ดูแลสนามบินใน

ประเทศอินโดนีเซีย	พบว่า	ความจ�าเป็นเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

กับผู้โดยสารและสัมภาระนั้น	 มีความจ�าเป็นต้องเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง	(english	for	special	purpose)	

ประกอบด้วยค�าศัพท์	การใช้ภาษาทั่วไป	และภาษาที่เกี่ยว

กับกระบวนงานหรือขั้นตอนของแต่ละต�าแหน่ง

	 สอดคล ้องกับการศึกษาวิจัยของ	 Bouma,	

Van	Rest,	Buul-Besseling,	de	Jong	and	Havekes	

(2016,	 pp.	 61-74)	 ได้ระบุไว้ใน	 แผนการท�างานแบบ

บูรณาการส�าหรับการค้นหาและติดตามผู้โดยสารอย่าง

รวดเร็วที่สนามบินขนาดใหญ่ของระบบติดตามสัมภาระ

ปัจจุบัน	โดยการเช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องมืออัตโนมัติ	 

(human-machine	interfaces)	ผู้โดยสารสามารถติดตาม

สัมภาระของตนเองได้	 ดังนั้น	 การฝึกอบรมจึงเน้นทักษะ

การใช้เครื่องมือติดตามบุคคลเสริมด้วย	สรุปว่า	การติดตาม

สัมภาระ	 เน้นท้ังเจ้าหน้าท่ีและผู้โดยสารเอง	 ซ่ึงใช้ระบบ

ออนไลน์หมด	ทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

กับการติดตามสัมภาระจึงเน้นหนักไปในการใช้เครื่องมือ	

และเทคโนโลยี	RFID	เป็นหลัก

	 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ	 Silva	 de	

Oliveira,	Nascimento,	Manoel,	Brito	and	Oliveria	

de	Freitas	(2018,	pp.	151-164)	เรื่อง	รูปแบบการบังคับ

ใช้ระบบ	RFID	ส�าหรับตรวจสอบย้อนกลับของสัมภาระที่

สนามบิน	พบว่า	RFID	เป็นระบบติดตามสัมภาระท่ีสามารถ

ด�าเนินการได้ตลอดเส้นทางการล�าเลียง	 สามารถทดแทน

การด�าเนินการแบบเดิมที่ใช้พนักงานเป็นหลัก	ลดความผิด

พลาดและประหยัดเวลาได้มาก	สร้างความพึงพอใจให้กับผู้

โดยสาร	เพราะสามารถตดิตามสมัภาระด้วยตนเองตลอดขัน้

ตอนสรุปได้ว่า	ระบบติดตามสัมภาระสมัยใหม่	จ�าเป็นต้อง

ใช้	RFID	 ซ่ึงเน้นเทคโนโลยีการสื่อสาร	ลดการใช้แรงงาน	

เพิ่มความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ดังนั้น	 ทักษะของบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้องจะเน้นหนักไปทางความรู้และทักษะในการใช้

เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสาร

	 	 2.3	สมรรถนะทีจ่�าเป็นเพือ่การฝึกอบรม

และพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 ด้านคุณลักษณะส่วน

บุคคล	ในภาพรวม	อยู่ในระดับมากท่ีสุด	เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ	 เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	 3	อันดับแรก	

คือ	คุณลักษณะส่วนบุคคล	รักความสามัคคี	เน้นการท�างาน

เป็นทีม	 ให้ความส�าคัญต่อเป้าหมายขององค์กรมากกว่า

เป้าหมายส่วนตัว	รองลงมาคือ	คุณลักษณะส่วนบุคคล	มุ่ง

เน้นด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย	เป็น

หัวใจหลักของการปฏิบัติงาน	คุณลักษณะส่วนบุคคล	มีการ

เรียนรู้	 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 ควบคู่กับความ
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คิดริเริ่ม	 ความต้ังใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้	 ความ

สามารถในการปฏบิติัหน้าที	่สอดคล้องกบัการศึกษาวจิยัของ	

Azevedo,	Apfelthaler	and	Hurst	(2012,	pp.	12-58)	

เร่ือง	การพัฒนาสมรรถนะในการศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม

ที่ขับเคลื่อนแนวทางส�าหรับการตรวจสอบการจัดต�าแหน่ง

ของธุรกิจในการศึกษาระดับปริญญาตรีกับความต้องการ

ของอุตสาหกรรม	 พบว่า	 ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน

ด้วยการวัดสมรรถนะที่จ�าเป็นของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ได้

ออกแบบผ่านการทดสอบภายในโครงการด�าเนินการของ

นายจ้างใน	 4	ประเทศยุโรป	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 อังกฤษ	

สโลวิเนีย	และโรมาเนีย	สรุปความต้องการสมรรถนะของผู้

ส�าเร็จการศึกษา	จ�านวน	8	สมรรถนะ	คือ	ความสามารถใน

การสื่อสาร	การท�างานเป็นทีมและการสร้างความสัมพันธ์	

ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์	ความ

สามารถในการบริหารเวลา	ความรับผิดชอบในงาน	ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	ความสามารถในการน�าเสนอ

และความสามารถในการประสานงาน	

	 สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท	 ท่าอากาศยาน

ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	คือ	จิตส�านึกในการให้บริการ	ความ

ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย	 การมีส่วนร่วม

และการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก	

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องความโปร่งใส	และส�านึกในความ

รับผิดชอบ	 (บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน),	

2561,	ค้นจากhttps://airportthai.co.th/main/th/con 

tact-aot)

	 3.	จากการตรวจสอบความสอดคล้อง	ความเหมาะ

สม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะที่

จ�าเป็นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียง	

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตาม

ข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	พบ

ว่า	 จากการประชุมสนทนากลุ่ม	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	

Informants)	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	11	คน	ประกอบ

ด้วย	 นักวิชาการด้านการบิน	 ผู ้บริหารท่าอากาศยาน	 

ผู้เชี่ยวชาญระบบล�าเลียงสัมภาระ	 ผู้ประกอบการขนส่ง

ทางอากาศ	 ผู้แทนสายการบิน	 ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน	

และสายการบิน	 มีฉันทามติลงความเห็นสอดคล้องกันใน

ระดับมากที่สุดว่าสมรรถนะที่จ�าเป็นเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่

ระบบล�าเลียงสัมภาระ	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ	มีความสอดคล้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไป

ได้	 และความเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ	

เพราะผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาประชุมสนทนากลุ่ม

เพื่อหาฉันทามติในครั้งนี้นั้น	ทุกคนเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์

และความเชีย่วชาญในอตุสาหกรรมการบนิอย่างดยีิง่	ดงันัน้	

ผลจากการประชุมสนทนากลุ่ม	ท�าให้มั่นใจได้ว่าสมรรถนะ

ที่จ�าเป็นเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระ	บริษัท	

ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ตามข้อตกลงของสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	มีความเหมาะสมทั้งด้าน	

กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หลักเกณฑ์	 ท่ีเก่ียวข้องของ

องค์การในต่างประเทศ	 และภายในประเทศ	 มีความเป็น

ไปได้ในการน�าไปปฏิบัติจริง	และมีความเป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินงานของท่าอากาศยานอย่างแท้จริง

	 สอดคล้องกับ	 ปรัชญาในการวิเคราะห์งานของ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน	(2560,	น.	52)	ที่ว่า	

พนักงานท่ีเช่ียวชาญสามารถอธิบายงานของตนหรือให้ค�า

จ�ากัดความได้ดีกว่าคนอื่น	พนักงานท่ีประสบความส�าเร็จ

ในด้านอาชพีของตนจะสามารถอธบิายถงึภารกจิของงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีเนื้อหาเพียงพอ	และทุกภารกิจ

เก่ียวข้องโดยตรงกับ	ความรู้	ทักษะ	ทัศนคติของพนักงาน	

และเครื่องมือ	เพราะเป็นสิ่งจ�าเป็นในการปฏิบัติภารกิจให้

บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	การวิเคราะห์สมรรถนะท่ี

จ�าเป็นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีระบบล�าเลียง

สัมภาระ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตาม

ข้อตกลงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 1.	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ควรก�าหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการสรรหาและคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระในการทดสอบภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ	 โดยก�าหนดประเด็นของคุณลักษณะส่วน

บุคคลทีจ่�าเป็นและเหมาะสมในเรือ่งของความซือ่สตัย์สจุรติ	

การมีจิตส�านึกในการให้บริการ	ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ที่จ�าเป็น	 และรวมทั้งขีดความสามารถด้านการใช้ภาษา

อังกฤษ
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	 2.	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ควรก�าหนดอัตลักษณ์ขององค์การด้านความซื่อสัตย์สุจริต	

และมีมาตรการลงโทษผู้ที่ทุจริตในหน้าที่อย่างชัดเจน	รวม

ทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระได้มีส่วน

ร่วมในการก�ากับดูแลอัตลักษณ์ขององค์การร่วมกันด้วย

	 3.	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ควร

เพิ่มระดับความส�าคัญในการเร่งรัดพัฒนาศักยภาพของเจ้า

หน้าที่ระบบล�าเลียงสัมภาระท่าอากาศยาน	เพื่อความเป็น

มาตรฐานตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสมาคมขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ

ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติ

	 1.	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 สมรรถนะที่มีล�าดับ

ความส�าคัญสูงสุดในแต่ละด้าน	คือ	ด้านความรู้	ด้านทักษะ	

และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	ความรู้เก่ียว

กับกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัย	มาตรการรักษาความปลอดภัยและการล�าเลียง

สมัภาระขององค์การการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ	ทกัษะ

ในการตรวจสอบวัตถุอันตราย	โดยการวินิจฉัยภาพจากจอ

เอ็กซเรย์	และคุณลักษณะส่วนบุคคล	รักความสามัคคี	เน้น

การท�างานเป็นทีม	ให้ความส�าคัญต่อเป้าหมายขององค์กร

มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว	ดังนั้น	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	ควรจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ	

3	 ด้านดังกล่าวนี้โดยเร่งด่วนที่สุด	 และสามารถเลือกจัด

ฝึกอบรมรายการสมรรถนะอื่นๆ	 ต่อไปตามความเหมาะ

สมและความจ�าเป็น

	 2.	 ก่อนการฝึกอบรมบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ควรจัดท�าระบบสมรรถนะที่ครอบคลุม

รายการสมรรถนะตามผลการวิจัยนี้เป็นอย่างน้อย	 หรือ

ด�าเนินการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมและน�าไปใช้	 โดย

ท�าการทดสอบสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เพื่อหาความจ�าเป็น

ในการฝึกอบรมตามความจ�าเป็นของแต่ละบุคคล	หรือตาม

ความต้องการของแต่ละท่าอากาศยาน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาวิจัยแนวทางการจ�าแนกรายการ

สมรรถนะเป็น	 สมรรถนะหลัก	 (core	 competency)	

และ	 สมรรถนะตามสายงาน	 แนวทางการจัดท�าระดับ

ของสมรรถนะ	(proficiency	level)	แต่ละรายการ	อย่าง

น้อย	เป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับปฏิบัติการ	ระดับช�านาญงาน	

และ	 ระดับอาวุโส	 โดยเน้นการใช้ดัชนีชี้วัดเชิงพฤติกรรม	

(behavioral	indicators)

	 2.	 ควรศึกษาวิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการที่มีต่อระบบล�าเลียงสัมภาระท่าอากาศยานท่ีอยู่

ภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	 เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	

ปัญหาข้อขัดข้อง	 และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประสม	มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	คณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	ขนาดใหญ่	จ�านวน	60	โรงเรียน	โรงเรียนละ	15	คน	รวม

ทั้งส้ิน	900	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	และแบบประเมินรูปแบบ	สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	การวิเคราะห์องค์ประกอบ	

และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่า	องค์ประกอบการบริหารท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่

21	มี	2	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	กลุ่มการจัดท�าหลักสูตร	(2)	กลุ่มการประกันคุณภาพการศึกษา	เมื่อน�าสร้างรูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษาแล้วได้รูปแบบที่มีลักษณะเป็นชุดของ	(1)	เนื้อหา	(2)	จุดมุ่งหมาย	(3)	หลักการ	และ	(4)	การประกันคุณภาพ	

การจัดกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน	องค์ประกอบท้ังสี่ให้ความส�าคัญกับการ

ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษา	การคิดการแก้ปัญหาการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ 	เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคม	รูปแบบนี้เน้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดภาวะการน�าตนเองในการสื่อสาร	การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการ

เรียนรู้	นอกจากนั้นรูปแบบนี้ยังน�าเสนอการใช้วงจร	PDCA	ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ

ค�ำส�ำคัญ:	การบริหารจัดการศึกษา,	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21

Abstract

 This	 research	 is	 mixed-method	 research	 under	 direct	 examination	 by	 experts	 and	 

professionals	to	determine	the	educational	management	model	of	private	charitable	schools	that	

promote	the	development	of	learning	skills	in	the	21st	century.	The	population	of	the	research	is	a	

private	charitable	school	of	60	Buddhist	temples	and	the	school	board	is	the	information	provider.	The	

tools	used	in	the	research	were	questionnaires,	in-depth	interviews,	and	evaluation	forms.	Statistics	

used	in	data	analysis	were	mean,	standard	deviation,	multiple	regression	analysis,	component	analysis,	
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and	content	analysis.	The	results	of	the	research	found	that	the	administrative	elements	that	promote	

the	development	of	learning	skills	 in	the	21st	century	are	two	groups	(1)	curriculum	development	

group	(2)	educational	quality	assurance	group.	When	using	such	elements	to	create	the	educational	

management	model,	therefore,	can	be	characterized	as	a	set	of	(1)	content	(2)	purpose	(3)	principles	

and	(4)	quality	assurance;	In	organizing	all	kinds	of	activities	in	educational	institutions	regarding	the	

mass	experience	arrangement	for	learners.	All	four	elements	focus	on	upgrading	the	learner’s	ability	

to	use	language,	various	thinking,	problem-solving,	selection	and	use	of	various	technologies	for	self	

and	social	development.	This	model	focuses	on	providing	learners	with	self-directed	communication,	

using	technology	in	teaching	and	learning	so	that	learners	can	exchange	concrete	experiences,	and	

creating	a	new	atmosphere	for	students	to	enjoy	in	Learning.	Besides,	this	model	also	presents	the	

use	of	PDCA	circuits	in	the	development	of	teaching	and	quality	assurance.

Keywords:	educational	management,	the	21th	century	learning	

บทน�ำ
	 โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น ก า ร กุ ศ ล ป ร ะ เ ภ ท ก า ร

ศึกษาสงเคราะห์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ

ศึกษาเพื่อผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในการเข้าเรียนโดยไม่

เก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษา	เป็นการจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะการกุศลตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย	ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

ก�าพร้าหรือขาดคนดูแล	 และทางโรงเรียนจึงได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ เรียนทุก

คน	 โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบ

ด้านทั้งด้านสติปัญญา	 ความสามารถ	 คุณธรรมจริยธรรม	

การด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข	 พร้อมด้วยสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี	ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของศตวรรษท่ี	

21	ที่มุ่งเตรียมผู้เรียนให้ออกไปเป็นคนท�างานที่ใช้ความรู	้ 

(Knowledge	 Worker)	 และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู ้	 

(Learning	Person)	ไม่ว่าจะประกอบสมัมาชพีใด	ผูเ้รยีนใน

ศตวรรษที	่21	ต้องเป็นบคุคลพร้อมเรียนรู้	และเป็นคนท�างาน

ที่ใช้ความรู้	ดังน้ัน	ทักษะส�าคัญที่สุดของศตวรรษที่	21	จึง

เป็นทกัษะของการเรยีนรู	้(Learning	Skills)	ได้แก่	Reading	 

(อ่านออก),	 (W)Riting	 (เขียนได้)	 และ	 (A)Rithmetics	

(คิดเลขเป็น)	 และ	 7C	 ได้แก่	 Critical	 Thinking	 and	

Problem	Solving	(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

และทักษะในการแก้ปัญหา)	Creativity	and	Innovation	

(ทกัษะด้านการสร้างสรรค์	และนวตักรรม)	Cross-cultural	

Understanding	 (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	

ต่างกระบวนทัศน์)	 Collaboration,	 teamwork	 and	

Leadership	 (ทักษะด้านความร่วมมือ	 การท�างานเป็น

ทีม	 และภาวะผู้น�า)	 Communications,	 Information	

and	Media	Literacy	(ทักษะด้านการสื่อสาร	สารสนเทศ	

และรู้เท่าทันสื่อ)	Computing	and	ICT	Literacy	(ทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร)	 และ	 Career	 and	 Learning	 Skills	 (ทักษะ

อาชีพ	 และทักษะการเรียนรู้)	 ด้วยวิธีเรียนที่เรียกว่า	 IBL	 

(Inquiry-Based	Learning)	เป็นการเรียนโดยให้ผู้เรียนตั้ง

ค�าถาม	ท�าความชัดเจนของค�าถาม	แล้วด�าเนินการหาค�า

ตอบเอาเอง	ตามความหมายในวิกิพีเดีย	IBL	เป็นการเรียน

แบบท่ีเรียกว่า	Open	 Learning	 คือ	 ไม่มีค�าถามและค�า

ตอบตายตัว	 เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผู้เรียนได้ฝึกฝนความ

ริเริ่มสร้างสรรค์	 และจินตนาการ	 แตกต่างจากการเรียน

ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันท่ีเน้นสาระความรู้	 เน้นถูกผิด	 เน้น

ครูสอน	ผู้เรียนท่องจ�า	(วิจารณ์	พานิช,	2555	น.	18-19)

	 ขณะที่	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ	

(N-NET)	ปีการศึกษา	2554-2557	จ�าแนกตามระดับการ

ศึกษาและสาระการเรียนรู้	พบว่า	ระดับประถมศึกษา	ทุก

สาระวชิามคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ต�า่กว่าร้อย

ละ	 50	 โดยสาระวิชาที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี

แนวโน้มลดลง	อาทิ	ทักษะการเรียนรู้	ความรู้พื้นฐาน	การ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 257

ประกอบอาชีพ	ทักษะการด�าเนินชีวิต	ส่วนสาระด้านการ

พัฒนาสังคม	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 แสดงให้เห็นว่า	

การบริหารจัดการศึกษาในงานด้านต่าง	ๆ	เช่น	การจัดท�า

หลักสตูร	การจดัการเรยีนการสอน	การประกนัคณุภาพการ

ศึกษา	และการพัฒนาบุคลากร	ล้วนส่งผลต่อคุณภาพการ

จัดการศึกษาให้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของศตวรรษท่ี	

21	และถือเป็นประเด็นที่ท้าทายโรงเรียนเอกชนการกุศล

ในการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้

เรียน	 และสามารถจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามกรอบทักษะผู้

เรียนในศตวรรษที่	 21	 แต่ยังไม่มีรูปแบบของการบริหาร

จัดการศึกษาที่ส ่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	21	ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	

ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงท�าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 เพื่อสถานศึกษาประเภท

โรงเรียนการกุศลต่าง	ๆ	สามารถน�ารูปแบบที่ได้ไปท�าการ

ปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษท่ี	21	เป็น

บุคคลพร้อมเรียนรู้	และเป็นคนท�างานที่ใช้ความรู้ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพือ่ศึกษาองค์ประกอบสภาพการบรหิารจดัการ

ศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ	การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21	ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

	 2.	เพ่ือก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ี

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	

	 3.	เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 กำรบรหิำรจัดกำรศกึษำของโรงเรยีนเอกชนกำร

กุศล

	 พันธะกิจทางพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง	 คือ	

การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนตามหลัก	 สังคมวัตถุ	

4	การจัดการศึกษาถือว่าเป็นภาระงานหนึ่งในการบริการ

สังคมของพระภิกษุ	 ในพระพุทธศาสนา	 โรงเรียนเอกชน

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	 จึงถือเป็นภาระงาน

ร่วมทีม่กีารด�าเนนิการจดัการศกึษาต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบัุน	

ดังนั้นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดจึงถูกจัดเป็น	 ภาระ

งานหนึ่งของคณะสงฆ์ในการให้การสงเคราะห์สังคม	และ

ประชาชน	 เป็นสถานศึกษาของ	 พระพุทธศาสนาที่วัดถือ

ใบอนุญาต	โดยมีคณะสงฆ์	พระภิกษุเป็นผู้บริหาร	ด�าเนิน

การ	 และเป็นเจ้าของ	 จัดการเรียนโรงเรียนเอกชนที่วัด

เป็นผู้ถือการสอน	 ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ละดับชั้น

ปฐมวัย	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	

(ม.1-6)	โดยมีการจัดกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยว

กับการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา	ซึ่ง

มีความเก่ียวข้องกับงานด้านการจัดท�าหลักสูตร	 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน	 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	

และด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	เป็นต้น	ซ่ึง	ปรียา

พร	วงศ์อนุตรโรจน์	(2553)	ให้ค�าจ�ากัดความไว้	ดังนี้

	 ด้านการจดัท�าหลกัสตูร	เป็นการจดัประสบการณ์ที่

มีความส�าคัญต่อการจัดการศึกษา	เป็นการก�าหนดทิศทาง

ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ	 โดยต้องท�าการ

วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	

รวมถึงค่านิยมของสมัยนั้น	ๆ 	และต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ	

หลักสูตร	 เป็นตัวก�าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของการ

จัดการศึกษาโดยหลักสูตรจะก�าหนดหลักการและจุดมุ่ง

หมายของการศกึษาโครงสร้างของหลกัสตูร	การจดัหลกัสูตร	

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้	การจัดการเรียนรู้	สื่อการ

เรียนรู้	และการวัดผลการเรียนรู้

	 ด้านการจดัการเรยีนการสอน	เป็นการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์และพฤติกรรมนั้น	

จะต้องเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร	 โดยสถานศึกษา

จะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัด	

ความสนใจของผู ้เรียน	 ฝึกทักษะกระบวนการคิด	 การ

จัดการการเผชิญ	สถานการณ์	การประยุกต์ความรู้มาใช้จัด

กิจกรรมให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 ฝึกปฏิบัติผสม

ผสาน	 ความรู้ต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม	 ค่านิยม	

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	จัดบรรยากาศ	สภาพแวด

ล้อม	สื่อการเรียน	และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา	ทุก

สถานท่ี

	 ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา	เป็นการก�าหนด

มาตรฐาน	 วิธีการด�าเนินงานตามความต้องการคุณภาพ

ของสถานศึกษา	โดยมีการก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ	

การประเมินที่สามารถตรวจได้ว่ากิจกรรมที่สถานศึกษา
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ด�าเนินการปฏิบัติไปนั้นได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้	และ

ท�าให้ผู้มีส่วนได้	ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเชื่อมั่นว่า

สถานศึกษาได้ผลิตนักเรียนที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตาม

มาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักสูตร	 และตรงตามความมุ่งหวัง

ของสังคม	 ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน	 เป็นกระ

บวนการพัฒนาการศึกษา	 โดยการควบคุมคุณภาพ	 การ

ตรวจสอบคุณภาพจากภายในและภายนอกและตัดสินตาม

เกณฑ์เพ่ือสร้างความมัน่ใจ	และเป็นหลกัประกนัต่อนกัเรยีน	

ผู้ปกครอง	ชุมชนและสังคมว่าสถานศึกษาสามารถจัดการ

ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

	 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 เป็นการ

พัฒนาสมรรถนะหลัก	 (Core	 Competency)ได้แก่	 การ

มุ่งผลสัมฤทธิ์	การบริการที่ดี	การพัฒนาตนเอง	การท�างาน

เป็นทีม	การพัฒนาสมรรถนะประจ�าสายงาน	(Functional	

Competency)	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้	การพัฒนาผู้เรียน	

การบริหารจัดการชั้นเรียน	การวิเคราะห์	สังเคราะห	์และ

การวิจยั	การสร้างความร่วมมอืกบัชมุชน	และวนิยั	คณุธรรม

จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ	เป็นคุณลักษณะร่วมที่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	จ�าเป็นต้องยึดถือเป็นหลัก

ในการประพฤติปฏิบัติตน

 กำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21

	 ผลจากการปฏิรูปการเรียนรู ้ 	 การปฏิวัติทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ	การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	การเมืองและวัฒนธรรม	ส่งผลให้ผู้เรียนต้องพัฒนา

ตนเองในทุก	ๆ 	ด้าน	และเต็มตามศักยภาพเพื่อให้พร้อมกับ

ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้	(Trilling	and	Fadel,	2009)	

ผู้เรียนจ�าเป็นต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตมีทักษะ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเพื่อการติดต่อสื่อสารกับเครือ

ข่ายที่หลากหลายรูปแบบ	สามารถสืบเสาะข้อมูลผ่านเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี	(ประสาท	เนอืงเฉลมิ,	2557)	ดงันัน้	

การเรียนการสอนในศตวรรษที่	21จึงต้องตั้งค�าถามส�าคัญ

ที่สอดรับกับสังคมฐานความรู้	คือ	ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็น

วทิยาศาสตร์ได้อย่างไร	สอดคล้องกบัวจิารณ์	พานชิ	(2555,	

น.	16-21)	ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที	่

21	ดงันี	้สาระวชิากม็คีวามส�าคญั	แต่ไม่เพยีงพอส�าหรบัการ

เรยีนรูเ้พือ่มชีวีติในโลกยคุศตวรรษที่	21	ปัจจบุนัการเรยีนรู้

สาระวิชา	(Content	หรือ	Subject	Matter)	ควรเป็นการ

เรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์	โดยครูช่วยแนะน�า	และ

ช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ

ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้	 โดย

สาระวิชาหลัก	(Core	Subjects)	ประกอบด้วย	1)	ภาษา

แม่	 และภาษาส�าคัญของโลก	 2)	 ศิลปะ	 3)	 คณิตศาสตร์	

4)	 การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง	 5)	 เศรษฐศาสตร์	

6)	 วิทยาศาสตร์	 7)	 ภูมิศาสตร์	 8)	 ประวัติศาสตร์	 โดย

สาระวิชาหลักนี้	 จะน�ามาสู่การก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด

และยุทธศาสตร์ส�าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิง 

สหวิทยาการ	 (Interdisciplinary)	 หรือหัวข้อส�าหรับ

ศตวรรษที่	 21	 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

แกนหลัก	และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี	21	เข้าไป

ในทุกวิชาแกนหลัก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 ผูว้จิยัด�าเนนิการตามประเดน็ส�าคญัของการบรหิาร

จดัการศกึษาในงานด้านการจดัท�าหลกัสตูร	ด้านการจดัการ

เรียนการสอน	ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	และด้าน

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2551)	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2553)	(สมาน	อัศวภูมิ,	2553)	(ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์,	

2553)	(จันทรานี		สงวนนาม,	2553)	(Cronbach,	1990)	 

(Sergors	&	Doehy,	1996)	(Moore,	2000)	ที่เป็นประเด็น

ท้าทายโรงเรียนเอกชนการกุศลในการบริหารจัดการศึกษา

ให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน	 และสามารถจัดการ

เรียนรู้ให้ได้ตามกรอบทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี	21	ด้าน

ความสามารถในการสื่อสาร	ด้านความสามารถในการคิด	

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา	ด้านความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี	 และด้านความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิตตามความต้องการและตามความแตกต่างของผู้เรียน

แต่ละคน	 (วิจารณ์	 พานิช,	 2555)	 (ไพฑูรย์	 สินลารัตน์,	

2555)	(Trilling	&	Fadel,	2009)	ดังแสดงในภาพท่ี	1
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กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
	 -	ด้านความสามารถในการสื่อสาร
	 -	ด้านความสามารถในการคิด
	 -	ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
	 -	ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย	ี

องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	 

ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	 

ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนกำรกุศล
	 -	ด้านการจัดท�าหลักสูตร	
	 -	ด้านการจัดการเรียนการสอน
	 -	ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
	 -	ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประสม	 (Mixed	

method	 research)	 ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	 research)	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	 research)	 ภายใต้การตรวจความตรงโดย

ผู้ทรงคณุวฒุิ	(Connoisseurs)	และผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ก�าหนด

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	

โดยมีประชากร	กรอบแนวคิดในการวิจัย	และเครื่องมือท่ี

ใช้ในการวิจัย	ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่	คณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธ

ศาสนา	ขนาดใหญ่	จ�านวน	60	โรงเรียน	โรงเรียนละ	15	

คน	รวมทั้งสิ้น	900	คนจ�าแนกเป็น	 (1)	ภาคกลางเขต	1	

จ�านวน	8	โรงเรียน	(2)	ภาคกลางเขต	2	จ�านวน	12	โรงเรียน	

(3)	ภาค	เหนือ	จ�านวน	15	โรงเรียน	(4)	ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	เขต	1	จ�านวน	12	โรงเรียน	(5)	ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	เขต	2	จ�านวน	6	โรงเรียน	(6)	ภาคใต้	จ�านวน	

7	โรงเรียน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 1.	แบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ี

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	จ�านวน	1	ฉบับ	รวมจ�านวน	

90	ข้อ	มีค่าความเช่ือมั่น	เท่ากับ	.9075	แบ่งออกเป็น	2	

ตอน	ได้แก่

	 	 1.1	ตอนท่ี	1	สภาพการบริหารจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล	จ�านวน	40	ข้อ

	 	 1.2	 ตอนท่ี	 2	 สภาพการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	จ�านวน	50	ข้อ

	 2.	แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการบริหารจัดการศึกษา

ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	จ�านวน	2	ข้อ

	 3.	แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	จ�านวน	1	ฉบับ	รวมจ�านวน	

38	ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 จัดส่งแบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการ

ศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ	 การเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	 21	 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 พร้อมซองเปล่าติด

แสตมป์	 โดยก�าหนดระยะเวลาในการส่งกลับประมาณ	 3	

สัปดาห์	หลังจากได้รับเอกสาร

	 2.	นัดหมายวัน	และเวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึก

การบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริม	 การพัฒนาทักษะการ
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เรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

	 3.	 จัดสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Connoisseurs)	

เพ่ือน�าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริม

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของโรงเรียน

เอกชนการกุศล	ตามวันและเวลาที่ก�าหนด

	 4.	 จัดส่งรูปแบบ	 และแบบประเมินรูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	 21	 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 พร้อม

ซองเปล่าติดแสตมป์	โดยก�าหนดระยะเวลาในการส่งกลับ

ประมาณ	3	สัปดาห์	หลังจากได้รับเอกสาร	ไปยังตัวแทน

ผู้บริหารโรงเรียน	การกุศล	จ�านวน	30	คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 ด้วยสถิติ	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 2.	วเิคราะห์ข้อมลูสภาพการพฒันาทกัษะการเรยีน

รู้ในศตวรรษที่	21	ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	ด้วยสถิต	ิ

ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)

	 3.	พยากรณ์การบรหิารจดัการศกึษาทีส่่งเสรมิการ

พัฒนาทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของโรงเรยีนเอกชน

การกุศล	 โดยใช้สมการถดถอย	 (Regression	 Analysis)	

จากน้ันน�าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

	 4.	สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกการบริหาร

จัดการศึกษาที่ส ่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	 21	 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 จากนั้นน�า

เสนอในรูปของความเรียง

	 5.	สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบสภาพการบริหาร

จัดการศึกษาที่ส ่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	21	ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

	 6.	น�าองค์ประกอบสภาพการบริหารจัดการศึกษา

ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	มาท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบ	

(Factor	 Analysis)	 ด้วยวิธี	 Principal-Component	

Analysis	 (PC)	และใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริ

แมกซ์	(Varimax	Orthogonal)	ด้วยเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์

คะแนนองค์ประกอบ	 (Factor	 Score	 Coefficients)	

ตั้งแต่	 0.30	 ขึ้นไป	 เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นร่างรูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 จากนั้น

น�าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

	 7.	สงัเคราะห์ข้อมลูจากการสมัมนาองิผูท้รงคณุวฒุ	ิ

(Connoisseurs)	เพือ่ก�าหนดเป็นรปูแบบการบรหิารจดัการ

ศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่

21	ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

	 8.	 วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้อง	ความเป็นไปได	้

และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ	 การบริหารจัดการ

ศกึษาทีส่่งเสรมิการพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	

ของโรงเรียนเอกชน	การกุศล	ด้วยสถิติ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	

จากนั้นน�าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

ผลกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้	 มีข้อค้นพบท่ีเป็นค�าตอบของค�าถาม

การวิจัย	ดังนี	้

	 1.	องค์ประกอบสภาพการบริหารจัดการศึกษาที่

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	 ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีส่ง

เสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	ท�าการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	

Analysis)	จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	เพื่อน�ามาสังเคราะห์

เป็นองค์ประกอบสภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริม

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ของโรงเรียน

เอกชนการกุศล	ได้ใน	2	องค์ประกอบ	ดังนี	้

	 	 1.1	องค์ประกอบด้านการจดัท�าหลกัสตูร	

เช่น	(1)	การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทัศนะของตนเอง	(2)	การ

ยกระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,	การ

คิดอย่างเป็นระบบ,	และการคิดสังเคราะห์	เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ	 (3)	 การยกระดับความ

สามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	 ท่ีเผชิญ	(4)	

การยกระดับความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี

ด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม	 (5)	 การยก

ระดับทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม	 (6)	 การพัฒนาภาวะ

ผู้น�าในการสื่อสาร	 (7)	 การจัดการเรียนการสอนเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุผล	(8)	การจัดการเรียนการ

สอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิภาวการณ์น�าตนเองในการสือ่สาร	(9)	
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การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใคร่ครวญ	

สะท้อนคิด	และแลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณ	(10)	การ

จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดจินตนาการ

ความรู้สึกผู้อื่น	เป็นต้น

	 	 1.2	องค์ประกอบด้านการประกนัคณุภาพ

การศึกษา	ได้แก่	(1)	การวางแผนเพื่อก�าหนดแนวทางเป้า

หมาย	วัตถุประสงค์	และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	(2)	

การก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุระบบประกนัคณุภาพการ

ศึกษา	(3)	การด�าเนินการพัฒนางานตามแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษา	(4)	การใช้วงจร	PDCA	ในการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าใน

การสื่อสาร	(5)	การใช้วงจร	PDCA	ในการควบคุมคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

ส่ือสารเชิงบวก	 (6)	 การใช้กระบวนการศึกษาตนเองและ

ประเมนิตนเองเพือ่ยกระดบัความสามารถในการสือ่สาร	(7)	

การสร้างหลักประกนัทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอนเพือ่

ให้ผู้เรียนมีเสรีภาพทางความคิด	(8)	การสร้างหลักประกัน

ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอนทีส่ามารถเสรมิสร้างความ

คดิสร้างสรรค์ให้ผูเ้รยีน	(9)	การใช้วงจร	PDCA	ในการพฒันา

ทักษะการคิดวิพากย์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(10)	

การใช้วงจร	PDCA	ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา	เป็นต้น

	 2.	 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริม

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21ของโรงเรียน

เอกชนการกุศล	 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 ผู ้ทรงคุณวุฒิได้

ร่วมกันก�าหนดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่ง

เสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	 ซ่ึงประกอบด้วย	 1)	 เนื้อหาที่ผู้

บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล	 ควรบริหารจัดการศึกษา

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	2)	จุดมุ่งหมายของการบริหาร

จัดการศึกษาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	3)	หลักการที่ผู้

บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล	 ควรบริหารจัดการศึกษา

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	และ	4)	การประกันคุณภาพการ

บริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี	21	ดังแสดงได้ในภาพท่ี	2
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หลักกำร

กำรประกันคุณภำพ

	 -	การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทัศนะของตนเอง
	 -	การยกระดับความ	สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,	การคิดอย่างเป็นระบบ,	
และการคิดสังเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
	 -	การยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	ที่เผชิญ
	 -	การยกระดับความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ 	เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคม
	 -	การยกระดับทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
	 -	การพัฒนาภาวะผู้น�าในการสื่อสาร

	 -	มโนทัศน์ในการแก้ปัญหาตนเอง	และสังคม
	 -	การสวมบทบาทสมมติ
	 -	การให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานสังคมประชาธิปไตย
	 -	การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดการมองโลกแง่บวก
	 -	การใช้กระบวนการศึกษาตนเองและประเมินตนเองเพื่อยกระดับความสามารถใน
การส่ือสาร
	 -	 การสร้างหลักประกันที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีเสรีภาพ
ทางความคิด
	 -	การสร้างหลักประกันที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้างความ
คิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน
	 -	การใช้วงจร	PDCA	ในการพัฒนาทกัษะการคดิวพิากย์และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
	 -	 การใช้วงจร	 PDCA	 ในการพัฒนากระบวน	 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา
	 -	การจัดท�าแผนที่หลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

	 -	 การใช้วงจร	 PDCA	 ในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น�าในการสื่อสาร
	 -	 การใช้วงจร	 PDCA	 ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารเชิงบวก
	 -	 การประกันคุณภาพกรอบการจัดการเรียนการสอนภายใต้การใช้เทคโนโลยีเป็น
ส่ือหลัก
	 -	การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างไร้ข้อจ�ากัดภายใต้การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อหลัก
	 -	การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบน�าตนเองภายใต้การใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ�าวัน
	 -	การประกันคุณภาพการใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
	 -	 การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นในสังคมประชาธิปไตย

	 -	การจัดการเรียนการสอนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุผล
	 -	การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดภาวะการน�าตนเองในการสื่อสาร
	 -	 การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการใคร่ครวญ	 สะท้อนคิด	 และแลก
เปล่ียนอย่างมีวิจารณญาณ
	 -	การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดจินตนาการความรู้สึกผู้อื่น
	 -	การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเขียนบันทึกประสบการณ์สะท้อนความรู้สึก
	 -	การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการท�าความเข้าใจในการท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น
	 -	การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถกรอบความคิด
ใหม่	ๆ
	 -	 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู ้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
	 -	การใช้เทคโนโลยีในการสร้างบรรยากาศใหม่	ๆ	ให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการเรียนรู้
	 -	 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับฟังผู้อ่ืนโดยไม่ด่วนตัดสินผู้อ่ืนล่วง
หน้า
	 -	การวางแผนเพื่อก�าหนดแนวทางเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
	 -	การก�าหนดแนวทางการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
	 -	การด�าเนินการพัฒนางานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา		
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ภำพ 2 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

	 จากภาพที่	2	รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ี

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล	ซึ่งเป็นชุดของเนื้อหา	จุดมุ่งหมาย	

หลักการ	และการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมทุกชนิด

ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู ้

เรียน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	เน้ือหา

	 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการ

พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของโรงเรยีนเอกชน

การกุศล	มีเน้ือหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย	(1)	เนื้อหาการใช้ภาษาเพื่อ

ส่ือสารทัศนะของตนเอง	 (2)	 เนื้อหาการยกระดับความ

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,	 การคิดอย่างเป็น

ระบบ,	และการคิดสงัเคราะห์เพือ่น�าไปสูก่ารสร้าง	องค์ความ

รู้หรือสารสนเทศ	(3)	เนื้อหาการยกระดับความสามารถใน

การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	ที่เผชิญ	(4)	เนื้อหาการ

ยกระดับความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน

ต่าง	ๆ	เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม	(5)	เนื้อหาการยก

ระดับทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม	(6)	เนื้อหาการพัฒนา

ภาวะผู้น�าในการสื่อสาร

	 2.	จุดมุ่งหมาย

	 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการ

พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของโรงเรยีนเอกชน

การกุศล	มีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	21ประกอบด้วย	(1)	จัดการเรียนการสอน

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุผล	(2)	จัดการเรียน

การสอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิภาวะการน�าตนเองในการสือ่สาร	

(3)	 จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการใคร่ครวญ	

สะท้อนคิด	และแลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณ	(4)	จัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดจินตนาการความ

รู้สกึผู้อืน่	(5)	จดัการเรยีนการสอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนเขยีนบนัทกึ

ประสบการณ์สะท้อนความรู้สึก	(6)	จัดการเรียนการสอน

เพือ่ให้ผูเ้รยีนมกีระบวนการท�าความเข้าใจในการท�างานร่วม

กับผู้อื่น	(7)	ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ให้ผู้เรียนสามารถกรอบความคิดใหม่	ๆ 	(8)	ใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	(9)	ใช้เทคโนโลยีในการ

สร้างบรรยากาศใหม่	 ๆ	 ให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการเรียนรู้	

(10)	 จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนยอมรับฟังผู้อื่น

โดยไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นล่วงหน้า	(11)	วางแผนเพื่อก�าหนด

แนวทางเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	และแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา	(12)	ก�าหนดแนวทางการปรับปรุงระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา	(13)	ด�าเนินการพัฒนางานตามแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

	 3.	หลักการ

	 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการ

พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของโรงเรยีนเอกชน

การกศุล	มหีลกัการทีส่่งเสรมิการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี	21ประกอบด้วย	(1)	มโนทัศน์ในการแก้ปัญหา

ตนเอง	และสังคม	(2)	การสวมบทบาทสมมติ	(3)	การให้

เกยีรตซิึง่กนัและกนับนพืน้ฐานสงัคมประชาธปิไตย	(4)	การ

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดการมองโลกแง่บวก	 (5)	

การใช้กระบวนการศึกษาตนเองและประเมินตนเองเพ่ือยก

ระดับความสามารถในการสื่อสาร(6)	การสร้างหลักประกัน

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีเสรีภาพ

ทางความคิด	(7)	การสร้างหลักประกันที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอนท่ีสามารถเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้

เรียน	(8)	การใช้วงจร	PDCA	ในการพัฒนาทักษะการคิด

วิพากย์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (9)	 การใช้วงจร	

PDCA	ในการพฒันากระบวน	การจดัการเรยีนการสอนให้ผู้

เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา(10)	การจัดท�าแผนที่

หลักสูตรท่ีมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา	(11)	

การใช้วงจร	PDCA	กับเทคนิคการสะท้อนความคิดที่มุ่งส่ง

เสริมความสามารถในการแก้ปัญหา	(12)	การสนับสนุนให้

ผู้เรียนใช้วงจร	PDCA	ในการควบคุมคุณภาพการตัดสินใจ

ในชีวิตประจ�าวัน

	 4.	การประกันคุณภาพ	

	 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 ของโรงเรียน

เอกชนการกุศล	มีการประกันคุณภาพท่ีส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21ประกอบด้วย	 (1)	 การ

ใช้วงจร	 PDCA	 ในการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าในการสื่อสาร	 (2)	 การใช้

วงจร	 PDCA	 ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
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สอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารเชิงบวก	 (3)	

การประกันคุณภาพกรอบการจัดการเรียนการสอนภาย

ใต้การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อหลัก	 (4)	 การประกันคุณภาพ

การจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีน

รู้อย่างไร้ข้อจ�ากัดภายใต้การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อหลัก	(5)	

การประกนัคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนแบบน�าตนเอง

ภายใต้การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน	(6)	การประกัน

คุณภาพการใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

ประชาธิปไตย	 (7)	 การประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เอื้อต่อการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด

เห็นในสังคมประชาธิปไตย

	 3.	 ความถูกต้อง	ความเป็นไปได้	 และความเป็น

ประโยชน์	 ของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริม

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของโรงเรียน

เอกชนการกุศล	ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	รูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษาที่ส ่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	 21	 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 ในภาพรวม	

และในรายด้าน	มีความถูกต้อง	ความเป็นไปได้	และความ

เป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมากที่สุด	และข้อมูลมีการกระ

จายตัวน้อย

กำรอภิปรำยผล
	 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน�ามา

อภิปราย	ดังน้ี

	 สภาพการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรยีนเอกชน

การกุศล	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	และข้อมูลมีการกระ

จายตัวน้อย	โดยสามารถจัดอันดับได้ดังนี้	ด้านการจัดการ

เรียนการสอน	รองลงมา	ด้านการจัดท�าหลักสูตร	ด้านการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 และด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา	 ตามล�าดับ	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการให้

ความส�าคัญในการบริหารจัดการศึกษาในชั้นเรียนเป็น

หลัก	 โดยมีการจัดกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเก่ียว

กับการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา	

ดังที่ผลการวิจัยต่อมาในรายด้านการจัดการเรียนการสอน	

ที่พบว่า	เป็นการก�าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นการอยู ่ร ่วมกัน	 และความสามัคคี	 รองลงมาการ

วางแผน	 และการปฏิบัติเพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 และความ

พอประมาณ	และการวางแผน	และการปฏิบัติเพื่อก�าหนด

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมด้านความรู	้

ทักษะ	กระบวนการ	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ตาม

ล�าดับ	เสมือนว่าเป็นการบริหารจัดการที่จะเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	เพียงแต่ไปให้น�้าหนักของการบริหารจัดการในเชิง

กระบวนการที่สามารถวางแผนปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับ

สภาพจริงของผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับบริบทแวดล้อม

และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมี	 ขณะท่ีหากพิจารณาถึง

การบริหารจัดการในด้านหลักสูตร	 อาจเป็นการบริหาร

จัดการในเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าจุดมุ่งหมาย	

การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาในเชิงเอกสาร

ประกอบหลักสูตร	ซ่ึงเป็นการระดมการมี	ส่วนร่วมในการ

ด�าเนินการที่มิอาจน�าคุณลักษณะเฉพาะตัวของการรับรู ้

ของผู้เรียน	 รวมถึงมิอาจน�าความต้องการของผู้เรียนเข้า

มาร่วมก�าหนดเป็นหลักสูตรได้	ท้ังนี้	อาจเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในสังคมโลกท่ี

อาจรวดเร็วกว่าการมีเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา	ส่ง

ผลให้ในทางปฏิบัติ	 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

จ�าเป็นต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการแก้ปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนเฉพาะหน้าที่มีความเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่โรงเรียนมีนั่นเอง	 สอดคล้อง

กับ	 Moore	 (2000)	 ที่ว่า	 ครูมีความต้องการที่จะจัดท�า

หลักสูตร	 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน	 ส�าหรับการพัฒนา

ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ	 ครูต้องท�าอย่างเป็นระบบและ

ร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามี

ความส�าคัญต่อการช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุก	ๆ	ด้าน	คิดหา

วิธีการทางเลือกหลาย	ๆ 	รูปแบบ	ใช้ข้อมูลประกอบ	เลือก

วิธีการ	หรือทางเลือกท่ีคิดว่าดีท่ีสุด	ทดลองใช้	ประเมินผล	

ปรับแก้	ศึกษาปัญหา	วิเคราะห์ปัญหา	สังเคราะห์ปัญหา	

นยิามเกีย่วกบัปัญหา	สามารถชีแ้นะให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	

ครู	ตลอดจนผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายามจัด	

ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู	้

คุณธรรม	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	เพื่อให้บรรลุจุด

หมายของการจัดการศึกษาต่อไป

	 อย่างไรกต็าม	การทีโ่รงเรยีนจะลงทนุกบัการพฒันา

สมรรถนะบุคลากรเป็นหลักก็อาจดูเหมือนจะไม่มีความ

คุ้มค่าในการน�าความรู้นั้น	ๆ	มาลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม	 ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า	 ตราบใดที่เทคโนโลยี

ทางการจดัการศกึษายงัไม่พร้อมหรอืยงัมช่ีองว่างทีห่่างจาก
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เทคโนโลยีในโลกยุคศตวรรษที่	 21	 ในปัจจุบัน	ภาระการ

จัดการศึกษาจึงยังคงตกอยู่ที่ผู้บริหารและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ต้องบริหารจัดการอยู่นั่นเอง	แต่ทั้งนี้หากพิจารณา

ดูอย่างรอบด้านจะพบว่า	การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่

ไม่อาจน�ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ทั้งหมดนั้น	

แม้ว่าในอนาคตจะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาเพิ่มขึ้น	แต่ความรู้ที่บุคลากรทางการศึกษามีก็จะเก่า

กว่าและไล่ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาไม่ทันเช่นกัน	ส่งผลให้ในสภาพการณ์ปัจจุบันจึงต้อง

ใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามา

เพื่อรองรับกับการบริหารความเสี่ยงของการจัดการศึกษา

ที่มิให้ผู้เรียนมีระดับความรู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะท่ีต�่า

กว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก�าหนด	ซ่ึงการ

ประกันคุณภาพการศึกษาจริง	ๆ 	แล้วผู้วิจัยมีความคิดเห็น

ว่าควรจะเป็นการประกันคุณภาพของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ในแต่ละการรับรู้ของผู้เรียน	 มิใช่การประกันให้ผู้เรียนมี

ผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาได้ตามที่โรงเรียนต้องการ	 ทั้ง

ที่มีข้อจ�ากัดของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

มีข้อจ�ากัดของการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมาก	

เช่น	 ควรจะท�าการประกันคุณภาพการศึกษา	 มิใช่การ

ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาที่	 เป็นกระบวนการขอ

งการท�าให้คุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ	(Sallis,	1996)	มีความ

ตระหนักที่ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในผลผลิต	ให้ความส�าคัญ

ในผลผลิต	หรือการกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มด�าเนิน

การ	 และตลอดระยะเวลาในการด�าเนินการ	 การบริหาร

จัดการทั้งระบบ	เป็นการรวมเอาการประกันคุณภาพและ	

ส่วนประกอบต่าง	ๆ 	เข้าด้วยกนั	และพฒันาให้ก้าวหน้าต่อไป

การบริหารจัดการทั้งระบบ	เป็นวัฒนธรรมในการสร้างสรร

ค์คณุภาพตามทีอ่งค์กรได้ตัง้เป้าหมายเอาไว้	ซึง่จะใช้การก�า

หนดคุณภาพและการตรวจสอบเป็นกระบวนการพื้นฐานท่ี

ส�าคัญกว่าการมุ่งประกันคุณภาพให้ผู้เรียนโรงเรียนเอกชน

การกุศลได้รับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ

เรียนรู้ของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมที่เน้นว่า	ผู้เรียนจะ

เกดิการเรยีนรูไ้ด้ดีเมือ่จูงใจด้วยการตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียน	 การให้อิสรภาพและเสรีภาพในการเรียนรู้จะ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	และจัดบรรยากาศให้

เกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองจัดบรรยากาศการเรียน

ให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่น	 ไว้วางใจ	 ให้ผู้เรียนเป็นผู้น�าตนเอง

ในการเรียน	 (Self-directed)	 ผู้สอนเพียงช้ีแนะ	 อ�านวย

ความสะดวกเพราะผู้เรียนมีศักยภาพและแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเองอยู่แล้ว	เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

หาความรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	 ในกระบวนการ

เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี	 เปิดโอกาสและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนน�าประสบการณ์	ความรู้	ทักษะ	เจตคต	ิ

และค่านยิมของตนมาใช้ในกระบวนการเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	จดั

ประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่เรียนและวิธี

การเอง	จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เข้าใจและส่งเสริม

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา

คุณสมบัติเฉพาะตน	 เปิดโอกาสและส่งเสริมการตัดสิน

ใจของผู้เรียนด้วยตนเองและยอมรับผลที่เกิดขึ้น	 เป็นต้น	 

(ทิศนา	แขมมณี,	2553)

	 ส่งผลให้เมื่อท�าการพยากรณ์การบริหารจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล	จะพบว่า	ด้านการจัด

ท�าหลักสูตร	 (X
1
)	 และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	

(X
3
)	 ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	

21	ดังสมการ	

Y 	=	14.411	+	.850(X

1
)	+	.795(X

3
)	ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าควรใช้การประกันคุณภาพว่า	ผู้เรียนจะได้

รับการปฏิบัติอย่างสอดรับกับธรรมชาติการรับรู้และความ

ต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล	 ภายใต้กรอบการ

ด�าเนินการบริหารจัดการที่มีความเป็นรูปธรรมในรูปแบบ

การบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล	 ที่

ได้จากการวิจัยครั้งนี้	 ท้ังในแง่ของกรอบเนื้อหา	กรอบจุด

มุ่งหมาย	 กรอบหลักการ	 และกรอบการประกันคุณภาพ	

สอดคล้องกับพัทยา	 จันโทกุล	 (2555)	 ที่ว่า	 รูปแบบการ

บริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองก�าลังคนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของ

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

มีองค์ประกอบ	8	ด้าน	ได้แก่	การก�าหนดวัตถุประสงค์	การ

ก�าหนดเนือ้หา	การก�าหนดสภาพแวดล้อมทางการเรยีน	การ

ก�าหนดบทบาทผู้สอน	การก�าหนดบทบาทผู้เรียน	การเลือก

สื่อการสอน	ข้ันตอนการสอน	การประเมินผลการสอน	ซึ่ง

สามารถน�ามาก�าหนดการบริหารจัดการได้ทั้งกระบวนการ

จัดการศึกษา	 เริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร	 การจัดการ

เรียนการสอน	 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 หรือแม้แต่

การประกันคุณภาพการศึกษา	 ที่มีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริม

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ซ่ึงประกอบ	
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ด้วยจัดการเรียนการสอนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมี

เหตุผล	ให้ผู้เรียนเกิดภาวะการน�าตนเองในการสื่อสาร	ให้

ผู้เรียนเกิดการใคร่ครวญ	สะท้อนคิด	และแลกเปลี่ยนอย่าง

มีวิจารณญาณ	ให้ผู้เรียนเกิดความคิดจินตนาการความรู้สึก

ผู้อื่น	ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกประสบการณ์สะท้อนความรู้สึก

ให้ผู้เรียนมกีระบวนการท�าความเข้าใจในการท�างานร่วมกบั

ผู้อื่น	ให้ผู้เรียนสามารถกรอบความคิดใหม่	ๆ 	ใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ใช้เทคโนโลยีใน

การสร้างบรรยากาศใหม่	ๆ 	ให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการเรียน

รู้	ให้ผู้เรียนยอมรับฟังผู้อื่นโดยไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นล่วงหน้า	

วางแผนเพื่อก�าหนดแนวทางเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	และ

แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา	ก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	ด�าเนินการพัฒนางานตาม

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา

	 สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตใน

ศตวรรษที่	21	(Trilling	and	Fadel,	2009)	ที่ผู้สอนต้อง

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ออกไปเผชิญการ

เปลี่ยนแปลง	เรียนรู้	ทักษะไปพร้อม	ๆ	กับทฤษฎีค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตนเอง	โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนต้องบรูณาการศาสตร์ต่าง	ๆ 	

และบ่มเพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ	และความเป็นพลเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตย	ต้องอาศยัการคดิแก้ปัญหาร่วมกนักบั

ทุกภาคส่วน	คิดอย่างมีวิจารณญาณต่อผลกระทบที่ตามมา

หลังจากน�านวัตกรรมไปใช้	และสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการ

เรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมก็คือทักษะการ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์	และมีประสิทธิภาพ	นอกจากนั้น	ผู้

สอนต้องเชื่อเป็นพื้นฐานว่า	ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ

เรียนรู้	แต่ต้องได้รับการสนับสนุน	ชี้แนะอย่างเหมาะสม	ผู้

เรยีนแต่ละคนสามารถประเมนิความก้าวหน้าการเรยีนรูข้อง

ตนเองได้	ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

และทกัษะต่าง	ๆ 	ผ่านกจิกรรมกลุม่	คดิ	จนิตนาการ	ทดลอง	

ลงมือท�า	อภิปราย	และสะท้อนคิด	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้

ผู้เรียนรู้จักจดจ�าได้อย่างยาวนาน	เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ

สามารถแก้ปัญหาตามวิถีทางแบบประชาธิปไตยมากขึ้น	

กล่าวได้ว่าการเรียนการสอนในศตวรรษนี้	 จึงมุ ่งพัฒนา

ทั้งความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตสอดคล้อง

กับ	ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์	(2553)	ที่ว่า	หลักสูตรเป็น

หัวใจส�าคัญของการศึกษาเพราะหลักสูตรเป็นแม่แบบท่ีจะ				

เป็นตัวช้ีน�าสู่ความส�าเร็จของการจัดการศึกษา	 ท�าให้การ

ศึกษาด�าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	ท�าให้การจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหลักสูตรเป็นตัวก�าหน

ดกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน	 เช่น	 ก�าหนด	

เนื้อหา	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	 ก�าหนดกิจกรรมการเรียน

การสอน	ก�าหนดวิธีการวัดและประเมินผล	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 1.	 โรงเรียนเอกชนการกุศลที่จะน�ารูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ไปใช้	 ควรท�าการวิเคราะห์สภาพการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา	เพื่อประเมินความ

พร้อมก่อนปรับใช้กรอบเนื้อหา	จุดมุ่งหมาย	หลักการ	และ

การประกันคุณภาพตามรูปแบบให้ได้ตามความต้องการท่ี

แตกต่างกันในแต่ละบริบท

	 2.	 โรงเรียนเอกชนการกุศลที่จะน�ารูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี	21	ไปใช้	ควรให้ความส�าคัญกับการน�ากรอบ

เนื้อหา	 จุดมุ่งหมาย	 หลักการ	 และการประกันคุณภาพ	

ตามรูปแบบไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สามารถออกแบบ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้ตามสภาพความพร้อม

ที่สามารถประกันได้ว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาได้อย่าง

เต็มตามความต้องการ

	 3.	ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการเพื่อประกันคุณภาพกระบวนการ

จัดการศึกษาให้ได้ตามกรอบเนื้อหา	จุดมุ่งหมาย	หลักการ	

และการประกนัคณุภาพ	ของรปูแบบทีส่ามารถน�าพาผูเ้รยีน

ไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ได้ต่อไป

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาเพือ่พฒันา

รปูแบบการบรหิารจดัการเทคโนโลยทีางการศกึษาทีม่คีวาม

ทันสมัย	สามารถรองรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่	21	

ของผู้เรียนได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต	 ส่งผลให้โรงเรียน

สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างไม่ตกแนวโน้ม

การจัดการศึกษานานาชาติ

	 2.	ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมขององค์กรทางการศึกษากับทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชน	 เพื่อแบ่งปันสารสนเทศเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน

สู่โลกแห่งศตวรรษท่ี	21	ตามล�าดับความส�าคัญของความ

จ�าเป็นต้องการ	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยแบบผสานวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ�านวยการโรงเรียน

มัธยมขนาดใหญ่พิเศษที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	(สพฐ)	

ประชากร	 คือ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 290	 คน	 ผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 ครู	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 เครื่องมือท่ีใช้	 ได้แก	่

แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	แบบประเมิน	สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	นอกจากนั้นยังใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบประกอบด้วยโครงสร้าง	3	

ส่วน	คือ	(1)	หลักการ	เหตุผล	และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ	(2)	องค์ประกอบและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ	(3)	การประเมินผลการ

ด�าเนินการตามรูปแบบ	 รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการใช้ภาวะผู้น�าเชิงคุณลักษณะและเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นทางปัญญาท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร	 การสร้างความผูกพันของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลง

ของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ส�าคัญขององค์กร	 เป็นรูปแบบที่ตอบสนองการบริหารโรงเรียนด้วยวิธีการบริหารที่ทัน

สมัย	ทันสถานการณ์	ตามเกณฑ์คุณภาพที่เป็นมาตรฐานของการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสู่การเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง	ในภาพรวมรูปแบบภาวะผู้น�านี้ได้รับการรับรองความถูกต้องความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์

ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคญั:	รูปแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง,	องค์กรสมรรถนะสงู,	ปัจจยัภาวะผูน้�าทีส่่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสงู

Abstract

 The	 objective	 of	 this	 mixed-method	 research	 is	 to	 develop	 the	 transformational	 

leadership	model	of	the	school	director	that	promotes	being	a	high-performance	organization	of	special	

large	secondary	schools	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission.	The	population	is	290	

school	directors.	Information	providers	include	administrators,	teachers,	and	experts.	Tools	used	were	 

questionnaires,	interview	form,	and	evaluation	form.	Statistics	for	data	analysis	are	mean,	standard	

รูปแบบภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมขนำดใหญ่พิเศษ

ที่ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

Change Leadership Model of School Directors at Extra-Large Secondary 

Schools that Promotes High-Performance Organization of Schools
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deviation,	multiple	regression	analysis.	The	content	analysis	 is	also	used.	The	research	found	that	

the	structure	of	the	model	consists	of	3	parts	(1)	principles,	reasons,	and	objectives	of	the	model	

(2)	 elements	 and	 things	 that	must	 be	done	 (3)	 evaluation	of	 the	 implementation	of	 the	model.	

This	model	 is	 a	model	 that	demonstrates	 the	use	of	 feature-based	and	behavioral	 leadership	of	 

secondary	 school	 administrators	 in	 the	 development	 of	 inspirational	 visions	 and	 intellectual	 

stimulation	that	influence	change	in	attitudes	and	behavior	of	members	in	the	organization,	creating	member	 

engagement	towards	changing	organizational	objectives	and	key	strategies.	It	is	a	model	that	responds	

to	the	school	administration	with	modern	management	methods	that	are	up	to	date	according	to	

the	quality	criteria	which	are	standardized	for	the	development	of	secondary	schools	towards	being	

a	high-performance	organization.	 In	the	overall	picture,	this	 leadership	style	has	been	certified	as	

accurate,	feasible	and	useful	at	the	highest	level.

Keywords:	 Change	 leadership	Model,	 High-Performance	Organization,	 Leadership	 factors	 affecting	 

	 						High-Performance	Organizations	

บทน�ำ
	 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการใช้ภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงในการบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้น

คุณภาพนับวันจะเพิ่มความส�าคัญยิ่งขึ้นเพราะเป็นทิศทาง

หรือเคร่ืองมอืในการน�าองค์กรมุง่หน้าไปสูเ่ป้าหมาย	นบัเป็น

ส่ิงที่ท้าทายของผู้น�าองค์กรโดยเฉพาะผู้น�าที่เป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2560)	 โรงเรียนไทย

ประสบปัญหาด้านคณุภาพการจดัการศกึษาสะท้อนจากผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560)	ดังนั้นผู้บริหาร

โรงเรียนจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีเพื่อน�าโรงเรียนไป

สู ่ความส�าเร็จซึ่งอาจใช้ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็น

เคร่ืองมือในการแก้ไขโดยใช้ในการน�าสถานศึกษาไปสู ่

ความเป็นองค์กรสมรรถนะสงูหรอืทีใ่นภาษาองักฤษเรยีกว่า	 

High-Performance	Organization	(HPO)	ทั้งน้ีเนื่องจาก

นักวิชาการได้ยืนยันแล้วว่าองค์กรที่ประสบความส�าเร็จนั้น

มกัมคีณุลกัษณะขององค์กรทีม่สีมรรถนะสงูน่ันเอง	(Hanna,	

P.	David,	1988;	Berkeley	Consulting	Group,	2010).	

อีกทั้งจากงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการ

ศึกษามีความเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าของผู ้บริหารสถาน

ศึกษาโดยเฉพาะภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 การตั้งเป้า

หมายให้สถานศึกษาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเป็นวิธีหนึ่งที่

จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จึงเป็นการเน้นย�้าให้ผู้

บริหารสถานศึกษาต้องมีและใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

น�าสถานศึกษาไปสู ่ความเป ็นองค ์กรสมรรถนะสูง	 

(กมลวรรณ	เภกะนันทน์	และ	ชญาพิมพ์	อุสาโห,	2556)

	 กระทรวงศกึษาธกิารโดยส�านกังานบรหิารงานการ

มธัยมศกึษาตอนปลายสถานศกึษาได้ก�าหนดว่าสถานศกึษา

ที่จะสามารถก้าวไปสู่ยุคแห่งความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ได้นั้นต้องมีบริบทการบริหารจัดการตามข้ันตอนท่ีมีความ

เป็นมาตรฐานสากล	ใน	7	ลักษณะส�าคัญ	ดังนี้	(1)	การน�า

องค์กร	(2)	การวางแผนกลยุทธ์	(3)	การมุ่งเน้นผู้เรียน	และ

ชุมชน	(4)	การจัดการความรู้	(5)	การมุ่งเน้นบุคลากร	(6)	

การจัดการกระบวนการ	 (7)	 การก�ากับผลลัพธ์ของการ

จัดการศึกษา	 (ส�านักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน

ปลาย,	2554,	น.	15)	การบริหารจัดการให้ได้ตามท่ีก�าหนด

ข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่ด�าเนินการได้ยากแม้เวลาจะผ่านมา

นานแต่สถานศึกษาท้ังหมดก็ไม่สามารถท�าได้เมื่อพิจารณา

เทียบจากการจ�านวนของสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมิน

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา	 (สมศ)	จึงนับว่าสถานศึกษาเหล่านั้นยังไม่สามารถ

สะท้อนความเป็นองค์กรสมรรภนะสูงได้ด้วย	ดังนั้นจึงควร

พัฒนาให้สถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงซ่ึง

การก�าหนดรูปแบบภาวะผู้น�านับได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งใน

การบรหิารทีจ่ะช่วยยกระดบัองค์กรให้ไปสูก่ารเป็นองค์การ

สมรรถนะสงูได้	(พส	ุ	เดชะรนิทร์,	2549)	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจ

ท�าการวจิยัเพือ่สร้างรปูแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ 
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ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษที่ส่งเสริมการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ทั้งนี้คาดหวังว่าผลการวิจัยจะน�าไป

สู่การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ�านวยการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถเป็นผู้น�าที่

สามารถน�าโรงเรียนให้ไปเป็นองค์กรสมรรถนะสูงรองรับ

พลวัตของโลกศตวรรษที่	21	ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน

การจัดการศึกษาได้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 เพ่ือสร้างรูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษที่ส่งเสริมการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสงู	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 ในการวิจัยนี้ ได ้ใช ้แนวคิดที่ว ่ารูปแบบหมาย

ถึง	 เครื่องมือในการใช้ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารโรงเรียน

มธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อน�าโรงเรียนไปสู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง	 โดยในเบื้องต้นรูปแบบจะประกอบไปด้วย

โครงสร้างที่แสดงถึง	 หลักการของรูปแบบซึ่งจะเป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ต้องสร้างรูปแบบนี้ขึ้นและสร้างโดย

อาศยัแนวคดิอะไร	รปูแบบยงัแสดงถงึวตัถปุระสงค์ของการ

มีและการใช้รูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	ส่วนที่ส�าคัญ

ทีส่ดุขอรูปแบบ	คอื	องค์ประกอบทีเ่ป็นเนือ้หาสาระของสิง่ท่ี

ผูน้�าหรอืผูบ้รหิารต้องปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิผลตามวตัถปุระสงค์	

และท้ายสุด	คือ	การประเมินผลการใช้รูปแบบซึ่งอาจท�าได้

หลายลักษณะ	 เช่น	 ท�าเป็นระยะๆหลังจากใช้รูปแบบไป

แล้วซ่ึงในกรณีการใช้กับการบริหารโรงเรียนนั้นอาจใช้สิ้น

ภาคการศึกษาหรือสิ้นปีการศึกษาเป็นกรอบระยะเวลาการ

ประเมินได้	เป็นต้น	ส่วนของรูปแบบที่งานวิจัยครั้งนี้จะให้

ความส�าคัญมาก	 คือ	 ส่วนขององค์ประกอบท่ีเป็นเนื้อหา

สาระของสิ่งที่ผู ้น�าหรือผู้บริหารต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล

ตามวัตถุประสงค์	 นอกจากนี้การออกแบบการวิจัยครั้งนี้

นอกจากการได้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร	 การทบทวน

วรรณกรรมต่างๆและยังได้ให้ความส�าคัญกับความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากโดยมีการ

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาช่วยขยายผลของข้อมูลที่ได้

จาการวิจัยเชิงปริมาณด้วย

	 แนวคดิด้านภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงเกิดจากการ

สังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการและนโยบายของหน่วย

งานทางการศึกษาและผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

ได้แนวคิดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 7	 ประเด็นส�าคัญ	

คือ	(1)	การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	(2)	การสร้างแรง

บันดาลใจ	 (3)	 การกระตุ้นทางปัญญา	 (4)	 การค�านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล	(5)	การให้การสนับสนุน	(6)	การ

จูงใจ	และ	(7)	การพัฒนาวิสัยทัศน์	(Burns,	1978;	Bennis	

&	Nanus,	1985;	Bass	&	Avolio,	1994,	Bass,	1997;	

Dessler,	1997,	Yukl,	1998)

	 ส่วนแนวคิดความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้

จากการสังเคราะห์และประเมินผลโดยวิธีการเดียวกันกับ

แนวคิดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 สรุปได้องค์ประกอบ

ดังนี้	(1)	การน�าองค์กร	(2)	การวางแผนกลยุทธ์	(3)	การ

มุ่งเน้นผู้เรียน	และชุมชน	(4)	การจัดการความรู้	(5)	การ

มุ่งเน้นบุคลากร	(6)	การจัดการกระบวนการ	และ	(7)	การ

ก�ากบัผลลพัธ์ของการจดัการศกึษา	(Dale,	1996;	Deming,	

1989;	Senge,	1990;	Zairi,	1999,	Beer,	2008,	ส�านัก

บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,	2554,	น.	7)

	 แนวคิดการก�าหนดรูปแบบได ้ลักษณะหรือ

โครงสร้างของรูปแบบภาวะผู้น�าได้จากการศึกษาเอกสาร

และสรุปผลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการก�าหนดลักษณะ

ทางโครงสร้างของรูปแบบเป็นเบ้ืองต้นเพื่อน�าไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิยืนยันต่อไป
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษำ

	 ตัวแปรอิสระ	(independent	variables)	ได้แก	่

องค์ประกอบภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 ประกอบด้วย	 (1)	

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	(2)	การสร้างแรงบันดาล

ใจ	(3)	การกระตุ้นทางปัญญา	(4)	การค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล	(5)	การให้การสนับสนุน	(6)	การจูงใจ	และ	

(7)	การพัฒนาวิสัยทัศน์

	 ตัวแปรตาม	(dependent	variables)	ได้แก่	การ

เป็นองค์กรสมรรถนะสงูของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่

พิเศษ	ประกอบด้วย	 (1)	การน�าองค์กร	 (2)	การวางแผน

กลยุทธ์	(3)	การมุ่งเน้นผู้เรียน	และชุมชน	(4)	การจัดการ

ความรู้	(5)	การมุ่งเน้นบุคลากร	(6)	การจัดการกระบวนการ	

และ	(7)	การก�ากับผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้อ�านวยการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษไม่มีความสัมพันธ	์

กับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 วิธีวิจัยในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธ	ี

(Mixed-method)	 โดยใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ	 (Creswell,	 J.	W.	&	Plano	Clark,	V.	2018)	

หลังจากการเสร็จสิ้นกิจกรรมตามข้ันตอนการด�าเนินการ

วิจัยท่ีแสดงในตารางท่ี	 1	 แล้วจึงได้ตัวรูปภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้อ�านวยการโรงเรียนที่ส่งเสริมการเป็น

องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ท่ีสมบูรณ์อาจสรุปแสดงได้ตามตารางท่ี	1	ต่อไปนี้

แนวคิดกำรก�ำหนดรูปแบบภำวะผู้น�ำได้โครงร้ำงรูปแบบประกอบด้วย
1.	หลักการของรูปแบบ
2.	องค์ประกอบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
3.	สิ่งท่ีควรปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบของรูปแบบ
4.	การประเมินผลการด�าเนินการตามรูปแบบ

รูปแบบภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนที่ส่งเสริมกำรเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ สังกัดส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง
			1.	การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
			2.	การสร้างแรงบันดาลใจ
			3.	การกระตุ้นทางปัญญา
			4.	การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
			5.	การให้การสนับสนุน
			6.	การจูงใจ
			7.	การพัฒนาวิสัยทัศน์

ควำมเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
			1.	การน�าองค์กร
			2.	การวางแผนกลยุทธ์
			3.	การมุ่งเน้นผู้เรียน	และชุมชน
			4.	การจัดการความรู้
			5.	การมุ่งเน้นบุคลากร
			6.	การจัดการกระบวนการ
			7.	การก�ากับผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา
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ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการวิจัย เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ผล และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน

ขั้นตอน วิธีกำร/กิจกรรมกำรวิจัย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ตอนที	่1	ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ทีส่่งเสรมิการเป็นองค์กรสมรรถนะสงูของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ	และ
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้อ�านว	ยการโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
โรงเรียน	 รวมทั้งพยากรณ์ภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนโดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณ

1.	 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	
(Rating	 Scale)	 ถามผู้บริหารและครูใน
เรือ่งพฤตกิรรมภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิาร	วเิคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
2.	 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	
(Rating	 Scale)	 ถามผู้บริหารและครูใน
เรื่องความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
โรงเรียน	วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน
3.	 น�าผลของผลลัพธ์ข้อ	 1	 และ	 2	 ไป
หาความสัมพันธ์และพยากรณ์ภาวะผู้น�า
การเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ	(Regression	Analysis)	

1.	ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พเิศษ	ทัง้ในภาพรวมและเป็นรายด้านตาม
องค์ประกอบภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง
2.	ระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	ทั้ง
ในภาพรวมและเป็นรายด้านตามองค์
ประกอบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
3.	ค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ภาวะผูน้�าด้วยกนัเอง	และค่าความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบน้ันกับความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง	 รวมทั้งค่าพยากรณ์
ว่าองค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง

ตอนที่	 2	 ก�าหนดรูปแบบภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ ่ พิ เศษโดยใช ้การวิจัยเชิ ง
คุณภาพ

1.	 น�าผลลัพธ์ตอนที่	 1	 มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	
เพื่อใช้กับผู้ทรงคุณวุฒิ	(Connoisseurs)
ในการหาสิ่งที่ต้องท�าตามองค์ประกอบ
ภาวะผู้น�าในด้านต่างๆที่จะใช้เป็นรูปแบบ	
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา	
(Content	Analysis)
2.	สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าจาก
ผลลพัธ์ตอนที	่1	และจากผลการสมัภาษณ์
เชิงลึกในข้อ	1	ของตอนที่	2	เพื่อสรุปเป็น
สิง่ทีต้่องปฏบิตั	ิโดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา	
3.	 น�าผลจากข้อ	 2	 มาใช้ในการสัมมนา
อิงผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อก�าหนดกรอบรูปแบบ
และแจกแจงข้อมูลที่ได้ออกไปตามกรอบ	
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

1.	 ความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับส่ิงที่ต้อง
ท�าในแต่ละองค์ประกอบภาวะผู้น�าการ
ที่ได้จากผลการพยากรณ์อันเป็นเนื้อหา
ที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น�า
การเปลีย่นแปลงทีส่่งเสรมิการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
2.	 สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบที่ใช้
เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
3.	รปูแบบภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงทีส่่ง
เสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ตอนที่	3	ประเมินรูปแบบภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ	 โดยใช ้การวิจัยเชิง
ปริมาณ

เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นจากตัวแทนผู้บริหารและครูเพื่อ
ประเมินรูปแบบภาวะผู้น�า	วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

ความถูกต้อง	ความเป็นไปได้	และความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 กลุ ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	คือ	ผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษทั้งหมดในประเทศไทยจ�านวน	

290	คน	 โดยมีผู้ให้ข้อมูลดังนี้	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนๆละ	

1	 คนจาก	 290	 โรงเรียน	 และตัวแทนครูใช้วิธีการเลือก

อย่างเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 โดยเลือกให้ผู ้

ตอบเป็นรองผู ้อ�านวยการหรือหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนละ	1	คนรวม	290	คน	รวมผู้ให้ข้อมูลในข้ันตอน

นี้ทั้งหมด	580	คนตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับภาวะ

ผู้น�าการเปล่ียนแปลงและระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูงของผู้บริหารและของโรงเรียนตามล�าดับ	 ผู ้ให้ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในขั้นตอนที่	 2	 คือ	 ผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับประเทศ	จ�านวน	17	คน	ใช้การเลือกแบบเจาะจง	 

(purposive	selected)	ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ด้าน

บรหิาร	เป็นผูใ้ห้ข้อมลูในการก�าหนดลกัษณะ	โครงสร้าง	รปู

แบบ	และแจกแจงข้อมูลที่ได้จากเชิงปริมาณในขั้นต้นมาใช้

ในรูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงได้จากการสัมมนาอิง

ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวนทั้งสิ้น	17	คน	ได้แก่	ตัวแทนผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่ได้รับการยอมรับใน

ระดบัประเทศ	10	คน	และผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิารการ

ศึกษาซึ่งเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา	7	คน	

ผู้ให้ข้อมลูทัง้สองกลุม่ได้มาจากการใช้การเลอืกแบบเจาะจง	

(purposive	selected)	ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ด้าน

บริหาร	ส่วนผู้ให้ข้อมูลในการประเมินรูปแบบ	คือ	ตัวแทนผู้

บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจังหวัด

ละ	1	โรง	ในกรณทีีจ่งัหวดัใดไม่มโีรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาด

ใหญ่พิเศษใช้โรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่ในระดับรองลงมาซึง่พบ

ว่าจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนั้นมี

อยู่เพียง	5	จังหวัดและโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ในระดับรอง

ลงมานั้นมีขนาดใกล้เคียงกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ	ผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเจาะจงเลือกเป็นผู้บริหารหรือ

ตัวแทนผู้บริหาร	 หากเป็นตัวแทนผู้บริหารใช้เกณฑ์เลือก	

คือ	 ต้องรองผู้อ�านวยการโรงเรียนคนใดคนหนึ่ง	 รวมผู้ให้

ข้อมูลในกลุ่มนี้จ�านวน	78	คน	และตัวแทนครูตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด	คือ	ต้องเป็นรองผู้อ�านวยการโรงเรียนคนใดคน

หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ริหาร	 จ�านวน	 78	

คน	รวมผู้ให้ข้อมูลในข้ันตอนนี้ท้ังหมด	156	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 1.	แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ของโรงเรียน	ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 

(Rating	 Scale)	 1	 ฉบับ	 รวมจ�านวน	 140	 ข้อซึ่งผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา	 

(Content	Validity)	โดยผูเ้ชีย่วชาญ	5	คนโดยการพจิารณา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Item	Objective	Congruence:	

IOC)	เกณฑ์ก�าหนดคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญมีดังนี้	1)	เป็นผู้

ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัดษุฎบัีณฑติ	และเป็นอาจารย์สาขา

วิชาบริหารการศึกษาหรือสาขาวิจัยหริอสาขาวิชาที่ใกล้

เคียง	จากคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์	หรือ	2)	 เป็น

ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและด�ารงต�าแหน่ง

หรือเคยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 จากนั้นน�าไปท�าการหาค่าความเชื่อมั่นกับผู้

บริหารโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่มีขนาดรองลงมาจาก

โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษโดยการเจาะจงเลือกที่มี

ขนาดใกล้เคียงท่ีสุดจ�านวน	30	โรงเรียนได้ค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟา	(Alpha	Coefficient)	ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ	

.8813	แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ได้แก่	ตอนที	่

1	 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ตอนที่	 2	

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจ�านวน	

70	ข้อ	และตอนท่ี	3	ความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงของโรงเรียน	จ�านวน	70	ข้อเช่นกัน

	 2.	แบบสมัภาษณ์เชิงลกึภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

สร้างข้ึนให้สอดคล้องกับแบบสอบถามในข้ันต้นและผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา

โดยผู้เชี่ยวชาญ	 5	 คนโดยใช้ผู ้เชี่ยวชาญชุดเดิมที่เป็นผู ้

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษาของ

แบบสอบถาม

	 3.	แบบประเมนิรปูแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ผ่าน

การตรวจสอบด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนการ

ศึกษาเอกสารท�าโดยการศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง	ในส่วนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในทุกขั้นตอน

ของการวิจัยนั้นผู ้วิจัยด�าเนินการด้วยตนเองโดยท�าการ

สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว	ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณผู้วิจัยใช้การส่งแบบสอบถามและการรับตอบกลับ

ทางไปรษณีย์โดยส่งออกไป	 580	 ฉบับได้รับกลับคืนแบบ

สมบูรณ์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์

ข้อที่	1	จ�านวน	503	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	86.72	และส่ง

แบบสอบถามเพื่อการประเมินรูปแบบในด้านความถูกต้อง	

ความเป็นไปได้ของการน�าไปใช้	 และความเป็นประโยชน์

ออกไป	78	ฉบับได้รับกลับคืนแบบสมบูรณ์สามารถใช้ใน

การวิเคราะห์ผล	จ�านวน	78	ฉบับครบทั้งหมด

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 งานวิจัยนี้ในส่วนเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ด้วย

สถิติ	ค่าเฉลี่ย	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์

การถดถอยพหคุณู	จากนัน้น�าเสนอในรปูของตารางประกอบ

ความเรียง

	 ในส่วนเชิงคุณภาพข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามองค์

ประกอบภาวะผู้น�าใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	จากนั้นน�าเสนอ

ในรปูของตาราง	น�าเสนอรายละเอยีดในส่วนการสงัเคราะห์

องค์ประกอบภาวะผู้น�าโดยใช้การสังเคราะห์เทียบระหว่าง

ผลการวิจัย	3	ส่วน	คือ	1)	ผลเรื่องสิ่งท่ีต้องปฏิบัติเพื่อการ

บรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบภาวะผู้น�า	2)	ผลเรื่องส่ิงที่

ต้องปฏบิตัเิพือ่การบรรลเุป้าหมายตามองค์ประกอบองค์กร

สมรรถนะสูง	และ	3)	ผลเรื่องสิ่งท่ีต้องปฏิบัติเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายตามองค์ประกอบจากสมการพยากรณ์ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ	 แล้วจึงสังเคราะห์

และสรุปเป็นเนื้อหาเพื่อใช้ในส่วนองค์ประกอบภาวะผู้น�า

และสิ่งท่ีต้องปฎิบัติส�าหรับรูปแบบท่ีต้องการสร้างจากนั้น

น�าเสนอในรูปของตารางและความเรียง	(แผนภาพท่ี	2)

ผลส่วนท่ี	1 ผลส่วนท่ี	2

สังเคราะห์เน้ือหา

ผลส่วนที่	3 สรุปได้เนื้อหำของรูปแบบเป็นวิธี/แนวทำง
ปฏิบัติตำมองค์ประกอบภำวะผู้น�ำ

ภำพ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน

ผลกำรวิจัย
	 1.	ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเพื่อตอบค�าถามการ

วิจัยว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลอย่างไรต่อการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัด

สพฐจ�าแนกผลการวิจัยได้ดังนี้

	 	 1.1	 ข้อค้นพบเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน	 พบว่า	 ผู้บริหารและ

ตัวแทนครู	มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีระดับภาวะผู้น�าทั้ง	

7	ด้านในภาพรวมในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้	 1)	 ด้านการพัฒนา

วิสัยทัศน์	2)	ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	3)	ด้านการให้การ

สนับสนุน	4)	การสร้างแรงบันดาลใจ	5)	การมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์	6)	การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	และ	

7)	การจูงใจ	(ตารางท่ี	2)
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ตำรำง 2

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ ในภาพรวม และในรายด้าน 	 	 	 	 	 	 (n	=	503)

รำยกำร (ด้ำน) SD ระดบักำรมภีำวะผูน้�ำ
กำรเปลี่ยนแปลง

อันดับที่

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.22 .82 มาก 5

การสร้างแรงบันดาลใจ 4.27 .78 มาก 4

การกระตุ้นทางปัญญา 4.44 .38 มาก 2

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.18 .36 มาก 6

การให้การสนับสนุน 4.28 .60 มาก 3

การจูงใจ 3.96 .69 มาก 7

การพัฒนาวิสัยทัศน์ 4.45 .70 มาก 1

รวม 4.26 .91 มำก -

ตำรำง 3

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ ในภาพรวม และในรายด้าน                 (n	=	503)

รำยกำร (ด้ำน) SD ระดับกำรปฏิบัติที่แสดงออกถึงกำรเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง

อันดับที่

การน�าองค์กร 4.02 .77 มาก 5

การวางแผนกลยุทธ์ 4.00 .76 มาก 6

การมุ่งเน้นผู้เรียน	และชุมชน		 4.12 .78 มาก 3

การจัดการความรู้ 4.22 .77 มาก 2

การมุ่งเน้นบุคลากร 4.04 .79 มาก 4

การจัดการกระบวนการ 4.27 .69 มาก 1

การก�ากับผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 3.90 .85 มาก 7

รวม 4.08 .77 มำก -

	 	 1.2	ข้อค้นพบที่เกี่ยวกับการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงของโรงเรียน	พบว่า	ผู้บริหารและตัวแทนคร	ู

มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ทั้ง	 7	 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยสามารถเรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	 1)	 ด้านการจัดการ

กระบวนการ	 2)	 ด้านการจัดการความรู้	 3)	 ด้านการมุ่ง

เน้นผู้เรียนและชุมชน	4)	การมุ่งเน้นบุคลากร	5)	การน�า

องค์กร	6)	การวางแผนกลยุทธ์	และ	7)	การก�ากับผลลัพธ์

ของการจัดการศึกษา	(ดูตารางท่ี	3)
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ตำรำง 4

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ           (n	=	503)

ตัวแปร Y X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

VIFs

4.08 4.22 4.27 4.44 4.18 4.28	 3.96 4.45

SD .77 .82 .78 .38 .36 .60 .69 .70

Y - .431* .401* .248* .304* .331* .345* .350*

X
1

- .330 .220 .279 .201 .223 .218 1.324

X
2

- .251 .217 .223 .240 .238 1.775

X
3

- .244 .271 .280 .264 2.566

X
4

- .257 .235 .270 3.190

X
5

- .265 .239 4.448

X
6

- .237 4.956

X
7

- 5.201

	 ข้อค้นพบเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้อ�านวยการ

โรงเรียนกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนและ

การพยากรณ์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็น

องค์กรสมรรถนะสงูเพือ่ศกึษาว่าภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ด้านใดที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน

มัธยมศึกษา	สังกัดสพฐ	เพื่อจะได้น�าไปใช้เป็นองค์ประกอบ

หลักของรูปแบบภาวะผู้น�าต่อไปศึกษาโดยการใช้สถิติการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	ก�าหนดสัญลักษณ์และอักษร

ย่อที่ใช้ส่ือความหมายในงานวิจัยไว้ดังนี้

	 X1	 คือ	 การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์

	 X2	 คือ	 การสร้างแรงบันดาลใจ

	 X3	 คือ	 การกระตุ้นทางปัญญา

	 X4	 คือ	 ก า ร ค� า นึ ง ถึ ง ค ว า ม เ ป ็ น

ปัจเจกบุคคล

	 X5	 คือ	 การให้การสนับสนุน

	 X6	 คือ	 การจูงใจ

	 X7	 คือ	 การพัฒนาวิสัยทัศน์

	 Y	 คือ		 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

 	 คือ	 ค่าเฉลี่ย

	 SD		 คือ	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

	 n	 คือ	 จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย

	 VIFs	 คือ	 ค่าการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ

	 R	 คือ	 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู

	 R2	 คือ	 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

	 Adj	R2	 คือ	 ค่าสมัประสทิธิข์องการพยากรณ์

ปรับปรุง

	 a	 คือ	 ค่าคงทีข่องสมการพยากรณ์ใน

รูปคะแนนดิบ	(constant)	

	 Y	 คือ	 ค่าเฉลีย่ทีไ่ด้จากการถดถอยใน

รูปคะแนนดิบ

	 df	 คือ	 ช้ันของความเป็นอสิระ	(degree	

of	freedom)

	 สรุปผลการวิจัยได้ว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้อ�านวยการโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05	(ตารางท่ี	4)

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 277

	 ข้อค้นพบที่ได้จากการพยากรณ์ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเพื่อ

ศึกษาว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านใดที่ส่งเสริมการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	พบว่า	ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของผู ้บริหาร	 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 ด้านการ 

กระตุ้นทางปัญญา	และด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์	ส่งผลต่อ

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 ดังแสดงได้ในสมการที่ใช้ใน

การพยากรณ์	คือ	

Y

1
	=	4.521	+	2.306	(การสร้างแรง

บันดาลใจ)	 +	 4.356	 (การกระตุ้นทางปัญญา)	 +	 3.405	

(การพัฒนาวิสัยทัศน์)	(ดูตารางท่ี	5)

ตำรำง 5

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ          (n	=	503)

ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง
ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

t p-valueสัมประสิทธิ์
กำรถดถอย

ควำมคลำดเคลื่อน
มำตรฐำน

ค่าคงที่	(a) 4.521 .304 1.533* .000

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(X
2
) 2.306 .211 1.540* .000

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	(X
3
) 4.356 .221 1.595* .000

ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์	(X
7
) 3.405 .233 1.601* .000

F	=	44.528	p	=	.000	Adj	R	=	4.623

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 1.3	 ข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเน้น

เร่ืองวิธีการ/แนวทางการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ในแต่ละองค์ประกอบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งเสริม

การเป็นองค์กรสมรรถนะสงูของโรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดั

สพฐ.	พบว่า	

	 	 1.3.1	ภาวะผูน้�าด้านการสร้างแรงบนัดาล

ใจ	ควรด�าเนินการโดย	(1)	การตั้งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ที่ชัดเจน	(2)	การจินตนาการถึงภาพความส�าเร็จที่ต้องการ	

(3)	การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ	(4)	การท�ามาตรฐาน

เปรียบเทียบกับองค์กรที่ประสบความส�าเร็จ	 (5)	 การจัด

ล�าดับความส�าคัญของงาน	 (6)	 การบริหารเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ	(7)	การมองโลกในแง่ดีเพื่อสร้างทัศนคติว่า

ทุกอย่างเป็นไปได้

	 	 1.3.2	 ภาวะผู้น�าด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา	 ควรด�าเนินการโดย	 (1)	 การเตรียมบุคลากรให้

มีความพร้อมทั้งในแง่ของความรู ้และขวัญก�าลังใจ	 (2)	

การแสดงออกให้บุคลากรเห็นว่าผู้น�ายอมรับในความคิด

เห็นต่าง	 (3)	 การให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานกับองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ	 (4)	การกระตุ้นและเปิดโอกาสให้บุคลากร

ได้แสดงออกซึ่งการคิดต่างในทุกรูปแบบตามความช�านาญ	

(5)	การให้ก�าลังใจ	ยกย่องชมเชย	หรือให้รางวัลแก่	ผู้ที่มี

ความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

	 	 1.3.3	ภาวะผูน้�าด้านการพฒันาวสิยัทศัน์	

ควรด�าเนินการโดย	 (1)	การส�ารวจความคาดหวัง	 โอกาส	

และอุปสรรคจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร	 (2)	 การ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรเพื่อหาจุดอ่อน	 จุดแข็ง	 ค่า

นิยมและวัฒนธรรมองค์กร	(3)	การก�าหนดกลยุทธ์ในการ

ก้าวไปสู่อนาคตว่าจะใช้	 แนวทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุด	

(4)	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์	 ประสานร่วมกันเพื่อให้

เกิดวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรทุกด้าน	(5)	การคัดเลือกวิสัย

ทัศน์ท่ีเหมาะสม

	 2.	 ข้อค้นพบเพื่อตอบค�าถามการวิจัยที่ว่า	 รูป

แบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลหรือส่งเสริมการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน	 ประกอบด้วยองค์

ประกอบอะไรบ้าง	และมีโครงสร้างอย่างไร	มีดังนี้

	 รูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสงูของโรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดัสพฐ	

ประกอบด้วยโครงสร้าง	3	ส่วน	คือ	1)	หลักการ	เหตุผล	

และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 2)	 องค์ประกอบและส่ิงที่

ต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบแต่ละด้านเพื่อท�าให้เกิดผล
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ตามวตัถปุระสงค์ของรปูแบบ	3)	การประเมนิผลการด�าเนนิ

การตามรูปแบบ

	 รปูแบบนีแ้สดงถงึการใช้ภาวะผูน้�าเชงิคณุลกัษณะ

และเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	ด้าน

การสร้างแรงบันดาลใจ	 และด้านการกระตุ้นทางปัญญา	

ที่มีอิทธิพลต่อ	 การเปลี่ยนแปลงเจตคติ	 พฤติกรรมของ

สมาชิกในองค์กร	 การสร้างความผูกพันของสมาชิกต่อ

การเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ส�าคัญของ

องค์กร	โดยผู้น�าต้องมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการ

พัฒนาวิสัยทัศน์ในทั้งสองด้านข้างต้นด้วย	รูปแบบนี้ใช้วิธี

การบริหารที่ทันสมัย	ทันสถานการณ์	ตามเกณฑ์คุณภาพ

ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรสมรรถนะสูง

	 รูปแบบก�าหนดการพฒันาวสิยัทศัน์โดยครอบคลมุ

เรื่อง	(1)	ส�ารวจความคาดหวัง	โอกาส	และอุปสรรคจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา	(2)	วิเคราะห์ปัจจัยภายใน

องค์กรเพ่ือหาจดุอ่อน	จดุแขง็	ค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร	

(3)	 ก�าหนดกลยุทธ์ในการก้าวไปสู่อนาคต	 (4)	 สร้างวิสัย

ทัศน์ที่ดึงดูดความสนใจกับผู้ตาม	(5)	สร้างการสื่อสารสอง

ทางเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เพื่อให้ทุกคนเกิดความผูกพันต่อวิสัย

ทัศน์ของสถานศึกษา	(6)	ก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย

และกรอบเวลา	 (7)	 สร้างการจัดการกระบวนการท�างาน

ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 (8)	

ก�าหนดตัวชี้วัด	และแนวทางเพื่อการบรรลุผลตามกลยุทธ	์

	 ในการสร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบก�าหนด	ดังนี้	

(1)	 สร้างแรงบันดาลใจโดยใช้อารมณ์ให้เกิดความเช่ือ

มั่นและความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	

(2)	สร้างระบบข้อมูลที่แม่นตรงเชื่อถือได้ให้เกิดการสร้าง

จินตนาการถึงภาพความส�าเร็จที่ต้องการในการพัฒนา

โรงเรียนมัธยมศึกษา	 (3)	สร้างทัศนคติว่าทุกอย่างเป็นไป

ได้ให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาโรงเรียน

มัธยมศึกษา	(4)	สร้างการวัดผลจากการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้เกิดแรงจูงใจภายในทั้งในระยะสั้นและในระยะ

ยาว	

	 ส่วนวิธีด�าเนินงานในส่วนของการกระตุ ้นทาง

ปัญญาตามรูปแบบก�าหนดดังนี้	 (1)	 เตรียมบุคลากรให้

มีความพร้อมทั้งในแง่ของความรู ้และขวัญก�าลังใจเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	 (2)	 สร้างการยอมรับ

ความเห็นต่างให้เกิดนวัตกรรม	 (3)	 เปลี่ยนกรอบการมอง

ปัญหา	 ซึ่งน�าไปสู่การท�าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา

ได้อย่างหลากหลายให้ทันกับความต้องการและทิศทาง

ของการศึกษาชาติ	ให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	

	 3.	ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยเพื่อตอบค�าถามการ

วิจัยที่ว่า	รูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสงูของโรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดัสพฐ	

มคีวามถกูต้อง	ความเหมาะสม	และความเป็นประโยชน์	อยู่

ในระดับใด	พบว่า	รูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่ง

เสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา	

สังกัดสพฐ	มีความถูกต้อง	ความเป็นไปได้	และความเป็น

ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังในภาพรวมและรายได้

กำรอภิปรำยผล
	 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีควรน�ามาอภิปราย	ดังนี้

	 1.	ข้อค้นพบที่ว่า	ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	สังกัดสพฐ	มีความคิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกันว่า	ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงทัง้ในภาพรวม	7	ด้านในระดบัมาก	เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า	มีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั	คอื	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ทีเ่ป็นเช่นอาจเนือ่งจาก

ผูท้ีจ่ะเข้าสูต่�าแหน่งผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่

พิเศษ	สังกัดสพฐเป็นต�าแหน่งงานในระดับสูงในสายงานนี้

จึงได้ผ่านการอบรมในเรื่องภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจาก

หน่วยงานต้นสังกัด	เช่น	จากสถาบันพัฒนาครู	คณาจารย	์

และบุคลากรทางการศึกษา	(สคบศ)	และหน่วยงานอื่นๆที่

เก่ียวข้องจึงท�าให้มีความรู้ท้ังทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

อย่างดีจึงมีภาวะผู้น�าในระดับมาก	อีกท้ังผู้บริหารในระดับ

นี้ต้องมีประสบการณ์ผ่านการท�างานมานานปีท�าให้มีความ

พร้อมท้ังด้านความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติอีกด้วย	ซึ่ง

สอดคล้องกับท่ีเนตร์พัณณา	ยาวิราช	(2550)	กล่าวถึงความ

ส�าคัญและจ�าเป็นของการอบรมในเรื่องภาวะผู้น�าส�าหรับผู้

บริหารสถานศึกษา

	 2.	ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

สงักดัสพฐมภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆเรยีงล�าดบั

จากมากไปหาน้อยโดยมีด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์เป็นล�าดับ

แรกนั้นและพบว่าภาวะผู้น�าด้านนี้เป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ของรปูแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงนัน้	สะท้อนถงึความ

เป็นเหตุเป็นผลตามตรรกตามแนวคิดทางจิตวิทยาและ

แนวคิดทางการบริหารที่ว่า	 ในการกระท�าหรือการแสดง

พฤติกรรมใดๆของมนุษย์ส่วนใหญ่ย่อมต้องผ่านการคิด
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ก่อนและการคิดให้ไกลเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต

เป็นเรื่องของการมีวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารควรได้รับการพัฒนา

โดยเฉพาะหากต้องการเป็นผู ้บริหารที่มีภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลง	 (นุช	สัทธาฉัตรมงคล	และ	อรรถพล	ธรรม

ไพบูลย์,	2559)	ดังนั้นการที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ	 สังกัดสพฐมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ในระดับมากจึงเป็นเรื่องท่ีเป็นไป

ตามแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว

	 3.	การที่การกระตุ้นทางปัญญาเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของรูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัดสพฐ	

และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านน้ีในระดับมากเป็นอันดับท่ีสอง

จากทั้งหมด	7	ด้านนั้นสอดคล้องกับ	Tichy	and	Devanna	

(1990	p.	231)	ที่ระบุว่า	การกระตุ้นทางปัญญาของผู้ตาม

เป็นสิ่งที่ผู้น�าควรท�า	และควรกระตุ้นให้การปฏิบัติงานเกิด

ขึ้นเนื่องจากความต้องการของผู้นั้นเองด้วย	ดังนั้นการกระ

ตุ้นทางปัญญาจึงมีความจ�าเป็นและเหมาะสมที่จะเป็นองค์

ประกอบส�าคญัของรปูแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงอย่าง

ยิง่เน่ืองจากเป็นสิง่ทีน่�ามาซึง่การกระท�าโดยการได้รบัความ

รู้จึงเป็นการท�าอย่างความถูกต้องและเกิดจากความตั้งใจ

ของผู้ปฏิบัติเองผลของการปฏิบัติย่อมต้องมีประสิทธิภาพ

มากกว่าการท�าเพราะโดยการบังคับการก�ากับควบคุม

	 4.	ส�าหรับการที่การสร้างแรงบันดาลใจเป็นองค์

ประกอบส�าคัญของรูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงนั้น	

อาจเป็นเพราะการทีบ่คุลากรจะปฏบิติังานได้ดีนัน้ต้องได้รบั

การบันดาลใจจากผู้น�าหรือผู้บริหาร	ผู้น�าที่ท�าการบันดาล

ใจบุคลากรในทุกทางจะสามารถช่วยให้งานส�าเร็จได้ตาม

เป้าหมายเร็ซยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเนตร์พัณณา	ยาวิราช	

(2550	น.	 64)	 ที่ว่า	 ภาวะความเป็นผู้น�าหมายถึง	 การท่ี

บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่น	โดย

ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นเป็นผู ้ท�าให้

บุคคลอื่นไว้วางใจและให้ความร่วมมือประสานงาน	เพื่อให้

กิจการงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ต้องการโดยผู้น�าต้องมีบทบาทเป็นผู้ท�าการบันดาลใจที่

ดี	 โดยการสร้างทัศนคติทางบวกในการท�างานอีกท้ังต้อง

สนับสนุนด้านการจัดหาทรัพยากรในการท�างานด้วย

	 5.	 ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พเิศษมคีวามเหน็ว่าโรงเรยีนเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ใน	3	อันดับแรก	ได้แก่	

ด้านการจัดการกระบวนการ	ด้านการจัดการความรู้	และ

ด้านการมุง่เน้นผูเ้รยีนและชมุชน	ผลการวจิยัแสดงให้เห็นถงึ

ความสอดคล้องกับบริบทของเนื้องานการจัดการศึกษา	ซึ่ง

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับกระบวนการบริหารสถาน

ศึกษาเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ	อันจะ

ส่งผลให้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนและชุมชนได้

ตามมา	สอดคล้องกับ	Lawrence	(2002)	ที่เสนอว่า	ระบบ

การท�างานท่ีมีสมรรถนะสูง	(High	Performance	Work	

Systems)	หรือ	HPWS	จะครอบคุลม	3	ส่วนคือ	(1)	วิธีการ

บรหิารหรอืวธิกีารปฏบิตั	ิทีจ่ะท�าให้พนกังานท�างานร่วมกนั

และสามารถท่ีจะบริหารจัดการเอง	(Self-Direct	Team)	

(2)	 วิธีการบริหารหรือการปฏิบัติการทางด้านทรัพยากร

มนุษย์	 เช่น	การออกแบบงานและการติดตามผลงาน	(3)	

วิธีการบริหารหรือการปฏิบัติท่ีจะจูงใจให้คนเพิ่มพูน

	 6.	ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยพบว่า	นอกจากรูป

แบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งเสริมการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พบจะมีหลักการ

ด�าเนินงานที่เป็นการใช้ภาวะผู ้น�าเชิงคุณลักษณะและ

เชิงพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ	ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	และด้าน

การพัฒนาวิสัยทัศน์แล้ว	ยังมีประเด็นส�าคัญท่ีน่าสนใจ	คือ	

วิสัยทัศน์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ของ

โรงเรียนนับว่าเป็นการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ซ่ึงตรง

กับงานวิจัยของปรีชาชาญ	อินทรชิต	 (2555)	 ในประเด็น

ที่ว่า	 การพัฒนายุทธศาสตร์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขีด

สมรรถนะสูง	 ประกอบด้วยการน�าและการบริหารจัดการ

เชิงยุทธศาสตร์	 ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง	 คือ	

นอกจากการใช้การพัฒนาวิสัยทัศน์แล้วรูปแบบนี้ใช้การ

สร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญาเป็นฐานด้วย	

สองเรื่องนี้สอดคล้องกับหลักการที่ว่า	 การจะเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงได้นั้นผู้น�าต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีให้

ความส�าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

	 1.	 เน่ืองจากการพัฒนาวิสัยทัศน์	 ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ	 และด้านการกระตุ้นทางปัญญาเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญที่จะพยากรณ์ความมีภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 สังกัดสพฐ	 ดังนั้น

สพฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู ้บริหาร

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรม

ด้านดังกล่าวโดยอาจเป็นผู้จัดฝึกอบรมหรือด�าเนินการใน

การกระตุ้นให้ผู้บริหารพัฒนาตนเอง

	 2.	งานวิจัยนี้พบว่ามาตรฐานของการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงมีองค์ประกอบหลายด้านและสถานศึกษามี

ระดับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่างกัน	 ดังน้ันหน่วย

งานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาผู้บริหาร

และบุคลากรต่างๆของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในองค์ประกอบแต่ละด้านจนมีความสามารถในการน�าองค์

ความรู้ด้านมาตรฐานของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงไปใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 รูปแบบที่สร้างนี้มีองค์ประกอบหลักอยู่ท่ีการ

พัฒนาภาวะผู้น�าผู้บริหารในสามเร่ืองหลัก	 คือ	 วิสัยทัศน์	

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 และด้านการกระตุ ้นทาง

ปัญญา	 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาอาจด�าเนินการใช้รูปแบบ

นี้โดยไม่จ�าเป็นต้องรอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ

เนื่องจากการด�าเนินการตามขั้นตอนต่างๆในรูปแบบเป็น

เรือ่งทีส่ามารถด�าเนนิการได้เลย	อย่างไรกต็ามไม่ควรละเลย

ท่ีจะขอรับการสนับสนุนต่างๆจากทุกภาคส่วนด้วย

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจท�าการวิจัยเพื่อศึกษา

วิธีการ/แนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อการน�าโรงเรียนไปสู่ความ

เปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ด้านอื่นๆอีกสี่ด้านที่งานวิจัยนี้พบนอกจากองค์ประกอบ

สามด้าน	คือ	ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์	ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ	และด้านการกระตุ้นทางปัญญา	เนื่องจากองค์

ประกอบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงนอกจากท้ังเจ็ด

ด้านนี้มีความส�าคัญแต่ในงานวิจัยนี้ท�าการวิจัยเจาะลึก

ด้วยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

อิงผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะองค์ประกอบสามด้านท่ีเกิดจากการ

พยากรณ์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

	 2.	 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงลึก

ก�าหนดตัวชี้วัดของความส�าเร็จในการด�าเนินการให้เกิด

ผลตามปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของของผู้อ�านวย

การโรงเรียนที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการต่อยอดของการ

วิจัยนี้ที่ศึกษาเฉพาะตัวปัจจัยหรือองค์ประกอบของภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
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Abstract

	 The	main	purposes	of	this	study	were	to	find	out	the	current	and	desirable	strategies	of	student	

development	 in	university	management	and	propose	student	development	strategy	for	university	

management	in	accordance	with	the	requirements	of	the	Free	Trade	Zone	Policy	(FTZ)	in	Hainan	of	

China.	The	study	was	conducted	by	using	the	opinionnaire	to	collect	data	during	July-September	

2019	from	three	selected	universities	in	Hainan	of	China.	190	respondents	were	drawn	for	this	study	

data	collected	during	July-September,	2019,	were	then	analyzed	by	demographic	statistics,	means,	

standard	deviation,	multiple	regression	analysis,	and	content	analysis.	It	was	found	that	the	current	

and	desirable	strategies	of	student	development	were	at	a	moderate	and	a	high	level,	respectively.	

According	to	the	analysis,	a	proposal	of	student	development	strategy	covered	the	government’s	

guidance	programs	to	direct	the	talents	cultivation,	a	policy	for	the	faculty	members,	and	student’s	

development	simultaneously	towards	world-class	university	management,	and	some	related	 laws	

and	regulations	as	well.	strategies	on	effective.

Keywords: Strategy	of	university	student	development,	the	Free	Trade	Zone	Policy,	universities	in	 

	 					Hainan	of	China
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ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางและกลยุทธ์ที่พึงประสงค์ในการ

พัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับสูง	 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงก�าหนดเป็นข้อเสนอกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาส�าหรับ

การบริหารมหาวิทยาลัย	คือ	กลยุทธ์ของรัฐบาลในการก�าหนดโปรแกรมแนะแนวเพื่อช้ีน�าการพัฒนาความสามารถในการ

พัฒนาอาจารย์	และนักศึกษาพร้อมกันไป	และน�าการจัดการมหาวิทยาลัยระดับโลกมาใช้	รวมถึงกฎหมายและระเบียบ

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย,	นโยบายเขตการค้าเสรีของจีน,	มหาวิทยาลัยในไหหล�าประเทศจีน

Introduction
	 In	 the	 higher	 education	 in	 China,	 crea 

ting	an	atmosphere	of	teaching	and	learning	in	

higher	education	provides	institutional	guarantees.	 

According	 to	 the	 existing	 higher	 education	 

policies	and	regulations,	the	university	student	affairs	 

management	 in	 China	 is	 summarized	 as	 the	 

following	five	aspects:	First,	 the	student	 status	

management,	that	is,	the	entrance,	registration,	

graduation,	 employment,	 transfer,	 transfer,	 

suspension,	and	return	of	college	students,	and	

withdrawal	 from	 university.	 The	 second	 is	 the	 

category	 of	 reward	 and	 punishment,	 which	 is	

to give appropriate recognition and reward to  

outstanding	collectives	and	individuals	with	excellent	 

academic	performance	and	good	daily	performance,	

and	 to	 impose	 corresponding	 punishments	 on	 

collectives	and	individuals	who	violate	the	school	

rules	and	regulations	and	cause	serious	impacts,	

so	as	to	maintain	a	normal	campus	order;	The	

third	 is	 the	 community	 management,	 which	 

encourages	 students	 to	participate	 in	 the	 asso 

ciations	they	are	interested	in,	so	that	students	can	

improve	their	own	quality	in	the	daily	community	 

act iv i t ies and achieve the overall  deve 

lopment	of	the	individual.	The	fourth	is	education	 

guidance,	that	is,	new	students’	enrollment	edu 

cation,	daily	ideological	and	political	education,	gra 

duate	education,	etc.,	timely	giving	students	staged	

education	guidance	and	guiding	students’	healthy	

development;	 fifth,	 serving	 students,	 namely	

student	accommodation,	employment	guidance	

and	occupation	Career	planning,	student	funding,	

mental	health	counseling,	study	counseling,	etc.	

(Kong,	2015,	pp.12-13)

	 As	a	result	of	its	rapid	economic	growth	

during	 the	 last	 three	 decades,	 China	 is	 now	 

facing	a	looming	shortage	of	homegrown	talents.	 

(Zhang	&	Nesbit,	2018,	p.380).	Until	now,	it	seems	

to	be	the	problem	of	higher	education,	the	same	

situation	happened	especially	in	Hainan	province	

of	China.	With	time	going	on	talent	is	always	a	

prerequisite	for	the	establishment	of	a	free	trade	

zone	 and	 port.	 Therefore,	 to	 develop	 Hainan	

into	 an	 important	 force	 in	 gearing	 up	 regional	 

integration,	the	province	must	give	the	foremost	

priority	 to	 talent	 introduction	 and	 cultivation.	

Provincial	government	of	Hainan	also	realized	that	

talent	is	one	of	the	key	factors	of	implementing	

the	 FTZ	policy	 successfully.	How	 to	 solve	 the	

problem	 of	 talent	 shortage	 for	 implementing	

the	FTZ	policy?	One	way	is	keeping	training	the	

current	 talents	 and	making	 development	 for	 

current	 talents.	 Another	 way	 is	 working	 for	 

“import	talents”	from	home	and	aboard	to	get	

more	high-end	talents.	(Zhou,	2006,	p.38).

	 In	order	to	solve	the	problem	of	shortage	
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of	talents,	Hainan	government	has	already	set	the	

goal	of	recruiting	one	million	in	outstanding	talents	

to	the	province	by	2025.	Liu,	&	J.,	reported	that	

the	Fourth	Plenary	Session	of	the	Seventh	Session	

of	the	Hainan	Provincial	Committee	reviewed	and	

approved	 the	 “Million	 Talents	 Entering	Hainan	 

Action	Plan	(2018-2025)”	(hereinafter	referred	to	as	

the	“Action	Plan”).	On	the	evening	of	May	13,	the	

Hainan	Provincial	Government	Information	Office	

held	a	press	conference,	answering	hot	questions	

that	 everyone	 cares	 about:	 1.	Where	 and	why	

should	 talents	 be	 introduced?	Wang,	member	

of	the	Standing	Committee	of	Hainan	Provincial	

Party	Committee	and	organization,	said	that	the	

introduction	of	talents	through	government	is	only	

a	small	part	of	the	Action	Plan.	A	large	number	

of	talents	should	be	attracted,	retained	by	giving	

full	play	to	various	types	of	employers.	Realize	

the	optimal	allocation	of	human	resources.	To	

this	end,	the	Action	Plan	has	several	designs:	First,	

vigorously	support	the	construction	of	innovative	

and	entrepreneurial	carriers.	Second,	vigorously	

gather	 all	 kinds	 of	 key	 industrial	 enterprises.	 

Enterprises	are	the	main	employers	with	the	most	

demand	for	talents.	Third,	support	all	types	of	

talents to independently innovate and start a 

business.	2.	How	to	cultivate	local	talents?	Liu,	

deputy	governor	of	Hainan	Province,	said	that	to	

solve	the	shortage	of	talents,	one	must	rely	on	

introduction	and	the	other	on	cultivation.

	 In	short,	the	above	analysis	is	shown	that	

great	 numbers	 of	 internationalized	 talents	 are	

demanded	by	the	FTZ	policy.	However,	currently	

the	undergraduates	from	the	local	university	can’t	

fulfill	the	requirement	of	new	FTZ	policy	in	both	

quantity	and	efficiency.	According	to	the	latest	

national	college	list	published	by	the	Ministry	of	

Education	 in	 2015,	 there	 are	 184,733	 students	

in	Hainan	Province,	 including	75,861	three-year	

program	students,	104,704	undergraduates,	3,975	

graduate	 students,	 and	 193	 doctoral	 students.	

While	according	to	Hainan	government	at	least	

one	million	 talents	 is	 required	 for	 FTZ	 policy.	

This	is	why	Hainan	government	has	already	set	

the	goal	of	recruiting	one	million	in	outstanding	

talent	to	the	province	by	2025.

	 Local	 undergraduate	 colleges	 and	 

independent	colleges	are	the	main	force	of	the	

regional	 economy,	 transport	 a	 large	 number	

of	 high-quality	 compound	 talents	 for	 local,	 

especially	 when	 the	 local	 industrial	 is	 up 

grading	and	high-end	talent	is	demand.	For	local	 

colleges	 and	 independent	 colleges,	 it	 is	 

necessary	to	cultivate	high-end	talents	of	applied	

technology skill to adapt the regional economic 

development	and	industrial	structure	adjustment	

to	make	up	for	this	level	of	the	talent	gap,	which	

can	link	up	higher	vocational	education.(Wan,	Liu,	

Li,	&	Wang,2016,p.369)

	 Therefore,	there	is	a	gap	between	what	

the	current	undergraduates’	efficiency	and	the	

requirement	 of	 FTZ	 policy.	 To	 develop	 local	 

university	 students	 into	 talents	 for	 local	 eco 

nomy development is the obligation by the local  

universities	and	the	requirement	for	implementing	

local	FTZ	policy.	How	to	bridge	the	gap	is	crucial	

to	 investigate	 in	 this	 dissertation.	 In	 long-term	

respective,	 local	 undergraduates	 should	 adopt	

to	 serve	 the	 requirement	 of	 local	 economy	

development.	 Therefore,	 local	 university	 and	

undergraduates	have	to	develop	the	students’	

efficiency	into	internationalized	talents	required	

by	 the	 FTZ	 policy.	 Therefore,	 this	 paper	 will	 

focus	 on	 what	 strategies	 can	 develop	 under 

graduates	into	internationalized	talents	for	university	 

management	in	Hainan	of	China.
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Objective
	 There	 are	 two	 objectives	 of	 this	 study	

comprising	 of:	 1)	 to	 identify	 the	 current	 and	

desirable	 strategy	 of	 student	 development	

in	 university	 management	 in	 fulfilling	 the	 

requirements	 of	 the	 FTZ	 policy	 in	 Hainan	 of	

China,	and	2)	to	propose	the	strategy	of	student	 

development	 for	 university	 management	 to	 

develop	 undergraduates	 into	 internationalized	

talents	 in	 Hainan	 of	 China	 for	 the	 FTZ	 policy.	

There	 are	 four	 questions	 to	 answer	 the	 two	 

objectives:	1.	What	are	the	current	and	desirable	 

strategies	of	student	development	in	university	mana 

gement	 to	 develop	 undergraduates	 into	 inter 

nationalized	talents	in	fulfilling	the	requirements	

of	FTZ	policy	in	Hainan	of	China?	2.	What	student	

development	strategies	expected	for	university	

management	to	develop	undergraduates	into	inter 

nationalized	talents	for	FTZ	policy	in	Hainan	of	

China?	 3.	Which	 components	 of	 strategies	 for	

student	 development	 can	 predict	 the	 interna 

tionalized	talents	cultivation	for	FTZ	policy?	4.	

What	 are	 the	 proposed	 student	 development	

strategies	 for	university	management	 in	Hainan	

of	China?

Literature Review
	 The	literature	review	precedes	from	the	

two	center	phrases:	strategies	of	higher	student	

development	and	requirements	of	FTZ	policy.

 Strategies of higher student deve 

lopment.	 This	 part	 includes	 3	 strategies	 and	

19	 sub-strategies	 as	 follows:	 1.	 Apply	 good	 

principle	and	process	of	student	development	in	 

university	 management.	 1.1.	 To	 co-facilitate	 

provision	of	authentic	contexts	relating	to	specific	

skills	 development	 outcomes	 of	 the	 students	

by	complementing	and	enrich	core	curriculum.	

To	provide	authentic	activities	by	devising	skill	

development	and	support	applications	(services),	

on	context	to	another.	1.2.	To	provide	access	to	

expert	performances,	the	modeling	of	process,	

multiple	roles	and	perspective	to	facilitate	with	

a coaching and mentoring style and provide 

room	 for	 the	modeling	 of	 positive	 behaviors	

through	 skills	 programmes	 and	 counseling;	 to	 

specifically	 developing	 modeling	 process	

through	 the	enhancement	of	mentorship	 skills	

for	 both	 staff	 and	 students.	 1.3.	 To	 support	 

collaborative	construction	of	knowledge	and	promote	 

reflection	 to	 enable	 tacit	 abstractions	 to	 be	 

formed	to	create	room	for	students	to	participate	

and	 self-construct	 knowledge	 about	 new	 skill	

and	 self;	 to	 promote	meta-cognition;	 to	 assist	

and	 encourage	 whole	 brain	 thinking	 and	 the	 

development	 of	multiple	 intelligence.	 1.4.	 To	

promote	articulation	to	enable	tacit	knowledge	

to	be	made	explicit	by	creating	safe	environments	

(confidential,	 respectful,	 permissive)	 for	 self	 

exploration	 and	 knowledge	 experimentation	

for	 the	 individual	 and	 /group;	 to	 facilitate	and	 

promote	 reflective	 behavior.	 1.5.	 To	 provide	

coaching	and	scaffolding	by	the	educator	at	the	

critical	times	to	challenge	individuals	and	groups	to	

extend	personal	or	group	boundaries	and	comfort	

zones.	1.6.	To	provide	authentic	assessment	of	 

learning	within	tasks	by	promoting	self-assessment,	

reflection	and	external	assessment	as	sources	of	

knowledge	and	further	construction.	(Van	Heerden,	

2009,	pp.144-146)

	 2.	Follow	general	Regulations,	Rules	and	

Laws	of	Student	Affairs	in	University.	(see	details	of	

2.1-2.7	in	conceptual	framework	in	p.8)	(UNESCO,	

2002,	pp.11-13,	Miser,	K.,	2007,	pp.143-146)

	 3.	 Make	 good	 and	 efficient	 student	 

personnel 	 admin i s t ra t ion	 in 	 un ive rs i ty	 

management.	 3.1	 To	 keep	 good	 student 

faculty	contact;	Create	components	of	positive	 
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student-faculty	 relationships:	 accessibility,	 

authenticity,	knowledge	about	students,	and	the	

ability	 to	 communicate	 with	 students.	 3.2.	 To	

promote	cooperation	among	 students,	prompt	

feedback	 and	 be	 active	 learning	 in	 student	 

affairs.	 3.3	 To	 time	 on	 task	 in	 students	 affairs	

and	 set	 high	 expectations,	 and	 respect	 for	 

diverse	talents	and	ways	of	learning.	3.4.	Student	 

affairs	 and	 services,	 as	 a	 profession,	 must	 

develop	and	adhere	to		high	standards	of	practice	

and	behaviour	including	educational	training	and	

preparation;	ongoing	professional	development;	

certification	and	licensure	qualification	processes;	

internal	and	external	evaluation	of	services	and	

programmes;	assessment	of	student	outcomes;	

staff	 performance	 review	 systems;	 codes	 of	 

ethics;	 and	 management	 practices.	 All	 are	 

necessary in order to deliver the best in services 

and	programmes	and	be	accountable	to	students	

and	other	stakeholders.	3.5.	Student	affairs	funding	

ideally	should	be	multifaceted	and	must	include	

significant	 institutional	 support.	 Funding	 from	

outside	 sources	 such	 as	 grants,	 private	 sector	

foundations,	fund-raising,	and	alumni	donations,	

may have to be employed to provide the level 

and	 array	 of	 services	 required	 of	 a	 particular	

culture	and	nation.	Resources	must	be	allocated	

to	those	student	services	and	programmes	that	

enhance	student	learning	and	success	in	relation	

to	need	and	demand.	3.6.	The	required	expertise	

for	student	affairs	and	services	work:	1)	Knowledge	

of	students	and	student	cultures.	2)	Model	and	

theoretical	framework.	3)	The	staff	needs	to	be	

able to translate concepts into programmes and 

activities.	4)	Interpersonal	skills	The	central	focus	

of	student	affairs	and	services	being	students,	staff	

must	be	accomplished	in	dealing	with	individuals	

and	must	possess	superior	communication	skills,	

including	listening.	5)	Leadership	and	management	

skills:	(a)	curriculum	development	and	programme	

design;	 (b)	 budget	 development	 and	 resource	 

allocation;	 (c)	 programme	 administration;	 (d)	 

effective	 operation	 within	 the	 context	 of	 

institutional	 governance;	 (e)	 marketing	 of	 

accomplishments;	 (f)	 research,	 evaluation,	 

assessment	and	knowledge	of	students;	(g)	staff	

supervision	 and	 professional	 development;	

(h)	 strategic	 planning,	mission	 and	 vision	 deve 

lopment;	 (i)	 legal	 dimensions	 of	 working	 with	

university/college	students;	and	(j)	integration	of	 

appropriate	technology	into	programme/service	

delivery.(	UNESCO,	2002,	pp.	15-17)

 The requirements of FTZ policy.	The	

generalized	 Free	 Trade	 Area	 (FTA)	 is	 bilateral	

or	 multilateral,	 state-to-state,	 and	 eliminates	

tariffs	and	other	restrictive	trade	regulations	on	

trade liberalization between two or more inde 

pendent	tariff	entities.	Free	Trade	Zone	(Hereafter	is	 

abbreviated	as	FTZ)	is	a	unilateral	one.	It	refers	

to	a	special	economic	zone	that	is	fenced	in	a	

country	or	 in	a	 separate	customs	 territory	and	

placed	outside	the	jurisdiction	of	the	customs.	By	

1984,	when	the	early	success	of	the	SEZs	had	been	

confirmed,	China	resolved	to	open	its	economy	

further,	by	extending	similar	favorable	policies	to	

14	coastal	open	cities,	and	in	the	following	year	

to	cities	in	the	Pearl	River	Delta,	the	Yangtze	River	

Delta,	and	the	Min	Delta	in	Fujian.	And,	as	noted	

above,	in	1988	a	fifth,	Hainan	Special	Economic	

Zone	was	established.	Since	then	Hainan	SEZ	has	

also	experienced	an	irregular	development	path.	

After	an	 initial	 surge	 in	development	 following	

its	 establishment,	 Hainan’s	 performance	 has	

been	hindered	by	a	real	estate	bubble	as	well	

as	by	corruption.	 In	2010,	according	to	Several	

Opinions	of	the	State	Council	on	Promoting	the	 

Construction	 and	 Development	 of	 Hainan	 

International	 Tourism	 Island,	 Hainan	 formally	
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started	the	step	of	construction	of	International	

Tourism	 Island.	 Infrastructure	 construction,	 

public	 transportation,	 fundamental	 education	

and medical service and so on have been greatly 

improved.	 With	 the	 above	 background,	 at	 a	

meeting	to	commemorate	the	30th	anniversary	

of	 the	 establishment	 of	 Hainan	 province	 and	

the	Hainan	Special	Economic	Zone,	Xi	said	that	

the	entire	island	will	be	transformed	into	a	free	

trade	 zone,	with	plans	 for	 the	 construction	 its	

own	free	trade	port.

	 Th is 	 key	 phrase	 covers	 11	 requi 

rements	of	FTZ	policy	concluded	from	the	above	 

background	from	Hainan	as	follows.	1.	Do	a	good	job	of	 

distinguishing	 between	 the	 free	 trade	 pilot	 

zone	 and	 the	 free	 trade	 port	 with	 Chinese	 

characteristics.	2.	Explore	the	establishment	of	

a	statutory	body	with	market-oriented	functions.	 

(See	item	3-11in	Figure	1	in	p.8)	This	research	just	

delimitated	to	the	requirements	of	internationalized	

talents	by	FTZ	policy	(No.9)	from	the	perspective	of	 

student	development	in	university	management	

in	Hainan	of	China.

 Internationalized talent	refers	to	people	

who	possess	the	following	characteristics:	1.Strong	

application	ability	of	 foreign	 language.	 2.	Have	

an	international	vision	on	the	basis	of	mastering	

professional	knowledge	of	his/her	own	field.	3.	

Have	a	global	perspective	on	the	basis	of	mas 

tering	professional	knowledge	of	his/her	own	field.	

4.	 Strong	 ability	 to	 use	modern	 technology	 to	 

p roces s 	 i n fo rma t i on 	 fo r 	 c ro s s -bo rde r	 

communication	and	service.	5.	Strong	ability	to	

use	other	tool	or	means	to	process	information	

for	 cross-border	 communication	 and	 service.		

6.	 Strong	 ability	 to	 use	modern	 technology	 to	 

ana l y ze 	 i n fo rma t i on 	 fo r 	 c ro s s -bo rde r	 

communication	and	service.	7.	Strong	ability	to	

use	other	tool	or	means	to	analyze	information	

for	cross-border	communication	and	service.	8.	

Healthy	psychological	quality	to	cooperate	with	

others.	9.	Strong	ability	to	cooperate	with	others.	

10.	Ability	of	lifelong	learning.	11.	Strong	sense	

of	national	responsibility	for	safeguarding	his/her	

own	 national	 culture	 in	multicultural	 context.	 

(	 Xuan-qi,	 L.	 I.	 U.,	 2009,	 pp.	 34-36)	 12.	 Strong	 

cross-cultural	communication	skills.	13.	Familiar	

with	 international	 practices	 and	 rules	 of	 the	 

industry.	 (Zhang,	 2003,	 p.	 82)	 14.	 Master	 the	 

international	development	of	his/her	own	industry.	

15.	Participate	in	his/her	own	industry	Exchange	

and cooperation can promote an organization 

to gain and maintain competitive advantage in 

international	competition.	(Tang,	2016,	p.	9)

Conceptual Framework
	 As	described	in	the	literature	review,	there	

are	 two	 constructs	 to	 study,	 one	 construct	 is	

strategies	of	student	development	(see	p5-6	and	

p.9).	Another	construct	is	the	requirements	of	Free	

Trade	Zone	policy	in	Hainan	which	includes	11	

requirements	(see	Figure	1	in	p.	9),	this	research	

only	focus	the	requirements	of	internationalized	

talent	cultivation	in	requirement	No.9.	There	are	

3	variables	in	strategies	(include	19	sub-strategies)	

of	student	development	(see	p5-6	and	p.9);	and	

15	variables	in	characteristics	of	internationalized	

talent	(see	p7).	The	conceptual	framework	of	this	

research	is	depicted	in	terms	of	diagram	shown	

in	Figure	1	overleaf.

Methodology
	 It	uses	a	mixed	research	method,	covering	

both	quantitative	and	qualitative	researches,	which	

research	questions	No.	1-No.	3	are	quantitative,	

question	No.	4	are	qualitative.	(see	question1-4	

in	page5)
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Population and Sample
	 The	 theoretical	 population	 are	 seven	

universities:	 Hainan	 University,	 Hainan	 Normal	

University,	 Hainan	 Medical	 University,	 Sanya	 

University,	 Hainan	 Tropical	 University,	 Haikou	

College	 of	 economics	 and	 Qiongtai	 Normal	 

University	in	Hainan	of	China,	among	which	Sanya	

University	and	Haikou	College	of	economics	are	

private	 university,	 the	 rest	 five	 universities	 are	

public	 (state-owned)	 university.	 Select	 three	

universities	as	research	sample.	According	to	the	

comprehensive	 Competitiveness	 ranking	 list	 of	

universities	by	Alumni	Association	in	2018,	Hainan	

Normal	University

	 was	Rank	No.2	and	Hainan	Tropical	Ocean	 

University	was	Rank	No.4	of	state-owned	university	

in	Hainan	while	Sanya	University	was	Rank	No.1	

of	private	universities	in	Hainan.	(Sources:	https://

www.liuxue86.com/a/3599101.html,	in	Chinese).	

There	are	924	 teachers	 and	19386	 students	 in	

state-owned	 Hainan	 Normal	 University,	 there	

are	1000	teachers	and	20000	students	in	private	

Sanya	University,	there	are	840	teachers	and	18200	

students	in	Hainan	Tropical	Ocean	University.

	 Respondents	 are	 any	 people	 who	 are	

holding administrative position covering head 

of	department,	dean,	associate	dean,	president	

and	 vice	 president	 at	 universities	 in	 Hainan	 of	

China.	 Numbers	 of	 respondents	 from	 sample	 

Universities.	Select	the	number	of	respondents	

by	 quota	 sampling	 technique	 proportionally	 

according to sample size estimation proposed by 

Krejcie	&	Morgan	as	the	following	table,assume	

population	of	0.5	and	confidence	95%	(Krejcie,	

&	 Morgan,	 1970,	 pp.607-610).	 Therefore,	 the	

numbers	 of	 respondents	 are	 88,	 51	 and	 51	 

respectively	in	Hainan	Normal	University,	Hainan	

Tropical	Ocean	University	and	Sanya	University,	

total	190	respondents.
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Figure 1
The conceptual framework of strategies of higher student development in university management 

to fulfill requirement of FTZ policy in Hainan province, China
Strategies	of	student	development:

1.	Apply	good	principle	and	process	of	student	development	in	university	management

1.1	To	co-facilitate	provision	of	authentic	contexts	relating	to	specific	skills	development	outcomes	of	the	 

students	by	complementing	and	enrich	core	curriculum.	To	provide	authentic	activities	by	devising	skill	 

development	and	support	 

applications	(services),	on	context	to	another.

1.2.	To	provide	authentic	activities	by

1.3.	To	provide	access	to	expert	performances,	the	modeling	of	process,	multiple	roles	and	perspective	to	

1.4.	To	support	collaborative	construction	of	knowledge	and	promote	reflection	to	enable	tacit	abstractions	to	be	

formed	to	create	room	for	students	to…

1.5.	To	provide	coaching	and	scaffolding	by	the	educator	at	the	critical	times	to	challenge	individuals	and	groups	

to	extend	personal	or	group	boundaries	and	comfort	zones.

1.6.	To	provide	authentic	assessment	of	learning	within	tasks	by	promoting	self-assessment,	reflection	and	 

external	assessment	as	sources	of	knowledge	and	further	construction.

2.	Follow	general	Regulations,	Rules	and	Laws	of	Student	Affairs	in	University

2.1	To	provide	student-centered	services	and	programmes,	and	include	students	as	partners	and	responsible	

stakeholders	in	their	education.	Programmes	must	be	established	and	resources	allocated	for	the	purposes	of	

meeting	student	affairs/services	primary	goals:	enhancement	of	student	learning/development.

2.2	Partnerships	with	all	sectors	within	and	immediately	outside	higher	education	must	be	established	to	 

promote	not	only	lifelong	learning,	but	also	learning	for	life.	Student	developmental	service	also	must	be	 

available	to	all	and	particularly	those	who	demonstrate	the	greatest	need	for	assistance.

2.3	Student	affairs	and	services	must	be	delivered	in	a	manner	that	is	seamless,	meaningful,	and	integrated	with	

the  

academic	mission	of	the	institution.	These	practices	and	resulting	policies	must	be	built	upon	sound	principles	

and  

research,	and	carried	out	by	partnering	with	the	entire	campus	community.

2.4.	Student	affairs	and	services	professionals	are	key	players	in	turning	the	‘brain	drain’	into	a	‘brain	gain’	for	all	

nations.	This	requires	partnerships	between	student	affairs	and	services	professionals	at	the	national	and	 

international	levels	through	exchanges,	conferences,	seminars	and	research.

2.5.	Considerable	support	must	be	provided	for	students	during	these	transitions	(the	first,	into	higher	education;	

the  

second,	through	their	collegiate	life;	and	finally,	the	move	from	higher	education	into	the	workplace	and	their	

careers.);support	includes	delivery	of	timely	and	accurate	information,	a	broad	range	of	student	support	services,	

and  

activities	that	enhance	the	learning	process	in	and	out	of	the	traditional	classroom.	Provide	academic	and	career	 

counselling	programmes	as	a	central	function	to	assist	students	in	preparing	for	their	life	work,	employment,	and	

careers	beyond	higher	education.	

2.6	The	delivery	of	student	services	and	programs	is	based	on	a	number	of	critical	values	including	worth	of	the	

individual,	diversity,	pluralism,	inclusiveness,	community,	high	expectations,	a	global	view,	citizenship	and	 

leadership,	ethical	living,	and	the	idea	that	students	can	and	must	participate	actively	in	their	growth	and	

development.	

2.7	Promote	positive	usage	of	technology	by	students	through	advising,	counseling,	development	of	appropriate	

systems,	and	training	for	students.	Information	technology	(IT)	is	essential	to	efficient	and	effective	management	

of	services	and	programs	for	students.

3.	Make	good	student	personnel	administration	in	university	management

3.1	To	keep	good	student-faculty	contact;	Create	components	of	positive	student-faculty	relationships:	 

accessibility,	authenticity,	knowledge	about	students,	and	the	ability	to	communicate	with	students.

3.2.	To	promote	cooperation	among	students,	prompt	feedback	and	be	active	learning	in	student	affairs.

3.3	To	time	on	task	in	students	affairs	and	set	high	expectations,	and	respect	for	diverse	talents	and	ways	of	

learning.

3.4.	Student	affairs	and	services,	as	a	profession,	must	develop	and	adhere	to	high	standards	of	practice	and	

behaviour	including	educational	training	and	preparation;	ongoing	professional	development;	certification	and	

licensure	 

qualification	processes;	internal	and	external	evaluation	of	services	and	programmes;	assessment	of	student	 

outcomes;	staff	performance	review	systems;	codes	of	ethics;	and	management	practices.		All	are	necessary	in	

order	to	deliver	the	best	in	services	and	programs	and	be	accountable	to	students	and	other	stakeholders.	

3.5.	Student	affairs	funding	ideally	should	be	multifaceted	and	must	include	significant	institutional	support.	

Funding	from	outside	sources	such	as	grants,	private	sector	foundations,	fund-raising,	and	alumni	donations,	may	

have	to	be	employed	to	provide	the	level	and	array	of	services	required	of	a	particular	culture	and	nation.	 

Resources	must	be	allocated	to	those	student	services	and	programmes	that	enhance	student	learning	and	 

success	in	relation	to	need	and	demand.

3.6.	The	required	expertise	for	student	affairs	and	services	work…

Requirements	of	FTZ	policy	in	Hainan	Province:

1.	Do	a	good	job	of	distinguishing	between	the	

free	trade	pilot	zone	and	the	free	trade	port	

with	Chinese	characteristics.

2.	 Explore	 the	 establishment	 of	 a	 statutory	

body	with	market-oriented	functions.	

3.	 Explore	 the	 implementation	 of	 the	 

“pre-Hong	Kong	+	Park	(Central	District)	+	Back	

City”	industrial	model

4.	 Build	 a	 unified	 management	 platform	

to	 improve	 the	 efficiency	 of	 administrative	

services.	Promptly	follow	the	high-level	open	

management	model	of	the	domestic	and	foreign	

customs,	and	freely	liberalize	the	free	flow	of	

goods,	services	and	personnel	in	accordance	

with	the	development	model	of	the	first-line	

liberalization	and	second-line	management.	

5.	 Build	 an	 international	 service	 system	

and	 business	 environment	 which	 is	 in	

line with international standards create a 

fair	 and	 legal	 business	 environment	 that	 

promotes	trade	and	investment	facilitation	and	 

expanding	market	opening	and	a	good	business	 

environment	thorough	financial	services,	efficient	 

regulat ion	 and	 a	 favorable	 ecological	 

environment.	 Efforts	 should	 be	 made	 to	 

pursue	a	more	proactive	strategy	of	opening	up,	 

accelerate	the	establishment	of	new	institutions	

of	 the	open	economy,	make	new	ground	 in	

pursuing	opening	up	on	all	fronts,	and	build	

Hainan	into	a	key	gateway	to	the	Pacific	and	

Indian	Oceans.

6.	The	construction	of	ecological	civilization	

and	 the	 construction	 of	 an	 international	

tourist	island	are	a	major	feature	of	Hainan’s	 

development	from	other	free	trade	zones.

7.	Strengthen	the	modern	supervision	system	

of	 ecological	 environment	 and	 resource	 

protection.	Build	a	green	development-oriented	

evaluation	and	evaluation	system.

8.	Improve	the	awareness	of	reform	and	opening	

up	of	leading	cadres	at	all	levels	in	Hainan	and	

all	relevant	departments,	as	well	as	the	ability	

to	act	in	accordance	with	international	practices,	

and	adapt	to	the	requirements	of	new	open	

fields	and	open	forms	as	soon	as	possible.

9 . 	 Es tabl i sh 	 an	 in te l lectua l 	 suppor t	 

network	 for	 the	 free	 trade	 zone;	 sufficient	 

internationalized	talents	should	be	recruited	and	

cultivated	for	FTZ	policy.	Create	a	highly	viscous	 

development	 environment	 by	 pursuing	 the	

immediate	 convenience	 of	 “treatment	 and	

attract	people”	and	the	long-term	benefits	of	

“retaining	people	in	the	industry”	and	“retaining	

people	in	the	environment.”

10.	Further	infrastructure	improvement	should	

be	made	for	FTZ	policy.

11.	 Innovation	 is	 the	 key	 to	 guiding	 the	 

development	of	Hainan	as	a	free	trade	zone	

and	port	as	well	as	a	strategic	policy	for	China	

to	continue	leading	regional	cooperation	and	

global	 economic	 growth.	 Innovation	 should	

be	kept	made	for	FTZ	policy.
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	 The	 research	 instrument	 used	 for	 data	

collection	was	a	opinionnaire.	The	opinionnaire	

consisted	of	four	sections	Section	1:	Questions	

about	 the	 respondents’	 demographic	 data,	 

section	 2:	 Questions	 about	 the	 current	 and	 

des i rab le 	 s t ra teg ies 	 o f 	 h i gher 	 s tudent	 

development	 for	 university	 management	

to	 develop	 undergraduates	 into	 internatio 

nalized	talents	in	fulfilling	the	requirement	of	FTZ	

policy	in	Hainan	of	China	with	five	rating	scale,	

Section	3:	Questions	about	the	current	level	of	 

characteristics	 of	 internationlized	 talents	 

cultivated	by	universities	in	Hainan	of	China	with	

five	rate	scale	and	section	4	Section	4:	Additional	

Comments	or	Suggestions.	The	rating	scale	of	5	

to	1	refers	to	the	level	of	practices	in	university	

management	as	follows:	5	=	the	highest	level	of	

practice,	4	=	the	high	level	of	practice,	3	=	the	

middle	 level	of	practice,	 2	=	 the	 low	 level	of	

practice,	1	=	the	lowest	level	of	practice.	

	 The	content	and	structural	validity	were	 

determined	 with	 the	 Item	 Objective	 Cong 

ruent	(IOC)	by	five	connoisseur	in	the	aspects	of	 

educational	 administration.	 The	 appropriate	 

questions	with	suitable	content	validity	based	on	

the	IOC	value	are	selected;	the	IOC	value	of	each	

question	should	be	higher	than	0.50.	Based	on	

the	results	of	the	specialists’	examination,	each	

selected	question	has	the	0.9	IOC	value.

	 The	 reliability	 of	 the	 opinionnaire	 was	

proved	 by	 the	 tryout	 data	 by	 SPSS	 from	 the	 

answers	from	respondents	of	Hainan	which	do	not	

belong	to	the	sample	universities.	The	respondents	

include	2	vice	presidents,	2	deans,	2	associate	

deans,	24	heads	of	department,	the	total	number	

of	30	people.	The	Cronbach’s	Alpha	Coefficient	

formula	is	used	to	compute	the	data	collected	

to	identify	the	reliability	value	of	the	questions;	

the	alpha	reliability	coefficients	are	0.991	for	the	

questions	 inquiring	 about	 the	 current	 strategy,	

0.990	 for	 those	 inquiring	 about	 the	 desirable	

strategy	and	0.983	for	those	inquiring	about	the	

level	of	internationalized	talents’	characteristics	

cultivated	by	universities	 in	Hainan.	 Therefore,	

the opinionnaire appears to have a high reliability 

value	and	can	be	used	to	collect	data.

Data Collection
	 The	 letter	 of	 cooperation	 for	 data	 

collection	from	the	Graduate	School,	Eastern	Aisa	

University	together	with	the	copy	of	the	online	

opinionnaires	 was	 sent	 to	 sample	 universities	

in	 Hainan	 of	 China	 electronically	 during	 July	 

–September,	 2019.	 The	 data	 were	 collected 

online	after	being	completed	by	respondents.	All	

the	documents	for	Chinese	were	then	translated	

into	Chinese.

Statistical Analysis
	 1.	 The	 descriptive	 statistics	 were	 used	

that	included	frequency,	percentage,	mean	and	

standard	deviation.	2.	The	inferential	statistics	used	

was	multiple	regression	analysis.3.	The	proposal	

of	 student	 development	 strategy	 analysis	 was	

content	analysis.

Findings
	 The	results	of	this	study	implemented	with	

three	selected	universities	with	190	respondents	

were	as	following.	(See	Table	1	and	2)
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Table 1
Respondents’ personal information clarified by number of position

Head	of	department 160

Vice	dean 17

Dean 6

Vice	president 4

President 3

Total 190

Table 2
Respondents’ personal information clarified by age, gender, educational level, position and years 

of working           N=190

Demographic data Number Percentage

Age Under	30 18 9.4

30-40 113 59.5

	41-50 40 21.1

over	50	 19 10

Gender Male 60 31.5

Female 130 68.5

Educational	level Bachelor	degree 43 22.6

Master	degree 108 56.8

Doctoral degree 39 20.6

Position Head	of	department 160 84.2

Associate	dean 17 8.9

Dean 6 3.2

Vice	president 4 2.1

President 3 1.6

Years	of	work 	Less	than	5	years	 20 10.5

	5-10	years 52 27.4

	11-15	years 61 32.1

16	years	up		 57 30
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	 1.	 Result	 of	 respondents’	 demographic	

profiles.	Result	of	the	respondents	in	this	study	

included	age,	gender,	educational	level,	position	

and	the	years	of	work.	In	these	190	respondents,	

the	majority	 ranges	were	 between	 two	 groups	

of	30-40	years	which	was	59.5%	and	41-50	years	

which	was	21.1%	of	all	respondents;	The	major	

of	 respondents	were	female,	which	was	68.5%	

of	 total	 respondents;	 In	 this	 three	 selected	

universities	most	 of	 respondents	 were	master	

degree,	108,which	were	56.8%,	and	the	position	

of	 majority	 group	 were	 head	 of	 department,	

160,	which	accounted	for	84.2%,	the	majority	of	

population	of	years	of	work	consisting	of	2	group	

of	11-15years	were	61	which	took	up	32.1%,	16	

years	up	were	57	which	accounted	for	30%	and	

5-10	years	were	52	which	were	27.4%,	the	rest	

were	20	respondents	working	less	than	5	years,	

accounting	for	10.5%	of	the	total.

	 2.	 Results	 of	 current	 and	 desirable	 

s t ra tegy	 The	 find ings 	 ind icate	 that 	 an	 

overall	picture	of	the	current	strategy	of	student	 

development	in	university	management	in	Hainan	

of	China	is	at	a	moderate	level	( =3.06,	SD=0.78).	

When	 considering	 each	 strategy,	 No.2:	 follow	

general	 regulation,	 rules	 and	 laws	 of	 student	 

affairs	 has	 the	 high	 mean	 value( =3.08,	

SD=0.79).While	the	desirable	strategy	of	student	 

development	in	university	management	in	Hainan	

of	China	is	at	a	high	level	( 	=4.13,	SD	=0.69).	When	

considering	each	strategy,	No.1:	implement	good	

principle	and	process	of	student	development	in	 

university	 management	 has	 the	 highest	mean	

value	( 	=4.15,	SD	=	0.67).	

Table 3

The current and desirable strategy of student development in university management in Hainan of 

China

Strategy of student  
development

Current Strategy Desirable Strategy

SD Level Order SD Level Order

1.	Implement	good	
principle	and	process	of	
student	development	in	
university	management.

3.03 0.79 modera 
te

3 4.15 0.67 High 1

2.	Follow	general	Regu 
lations,	Rules	and	Laws	of	
Student	Affairs	in	 
University	Management.

3.08 0.79 modera 
te

1 4.11 0.69 high 3

3.	Make	good	and	efficient	
student	personnel	 
administration	in	university	
management.

3.06 0.78 modera 
te

2 4.13 0.69 high 2

Grand	mean	1-3 3.06 0.78 modera 
te

4.13 0.69 high
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	 3.	Result	of	PNI	selection	of	Strategy	of	

student	development.	The	highest	PNI	modified	

values	 are	 0.474-0.363	 and	 the	 lowest	 PNI	Mo 

dified	 values	 are	 0.251-0.362.	 The	 findings	

on	 the	 analysis	 of	 each	 area	 of	 student	 deve 

lopment	strategy	in	Hainan	of	China	on	the	table	

6	indicate	that	strategy	No.1	Strategy1	implement	

good	 principle	 and	 process	 of	 student	 deve 

lopment	has	the	highest	PNI	Modified,	0.370,	is	

identified	as	the	expected	strategy	with	5	expected	

sub-strategies	 of	 higher	 student	 development	

in	 university	management	 in	 Hainan	 of	 China.	

The	area	gaining	the	 low	PNI	Modified	strategy	

No.2,	 follow	 the	general	 regulations,	 rules	and	

laws,	0.334,	is	unexpected	strategy	in	total	but	

with	 two	 expected	 sub-strategies	 and	 strategy	

No.3:	make	good	and	efficient	student	personnel	 

administration,0.350,	is	also	unexpected	strategy	

in	total	but	with	two	expected	sub-strategies	in	

university	management	in	Hainan	of	China.

Table 4

The PNI Modified of strategies obtained from the overall analysis of current and desirable strategy 

employed in university management in Hainan of China. (hereafter E is for expected, U is for  

unexpected)

Strategies of higher student development PNI modified Order E/U

1.	 Implement	 good	 principle	 and	 process	 of	 student	 
development	in	university	management.	

0.370 1 E

2.	Follow	general	Regulations,	Rules	and	Laws	of	Student	
Affairs	in	University	Management.

0.334 3 U

3.	 Make	 good	 and	 efficient	 student	 personnel	 admin 
istration	in	university	management.

0.350 2 U

Grand mean 0.350

	 4.	Result	of	causal	relationship	between	

current	 strategy	 and	 level	 of	 internationalized	

talents.	 The	 researcher	 conducted	 an	 analysis	

of	 the	 components	 of	 strategies	 of	 university	

student	 development	 which	 can	 predict	 the	 

internationalized	 talent	 cultivation	 for	 FTZ	

policy employing the data collected in the opini 

onnaires	and	make	multiple	analysis	of	the	data	 

collected.	Apply	the	above	data	in	SPSS	by	multiple	 

regressions,	 the	 result	 will	 be	 shown	 in	 Table	

5	(see	overleaf).	From	Table	5,	the	relationship	

between	current	strategy	of	student	development

	and	current	 level	of	 internationalized	 talent	

cultivated	by	universities	in	Hainan	of	China	  

is	as	follows:

					=1.011+0.081	
1
	+	0.272	

2
+	0.345	

3

Where	 	 	 	 	 	 is	 the	mean	of	 current	 level	 of	 in 

ternationlized	 talent	 by	 190	 respondents,
1
 is 

the	mean	of	strategy1	make	good	principle	and	

process	 of	 student	 development	 by	 190	 res 

pondents,	
2
	 stands	 for	 the	mean	of	strategy2	

follow	 general	 regulations,	 rules	 and	 laws	 in	 

student	affairs	by	190	respondents,	
3
 represents the 

mean	of	Strategy3	make	good	and	efficient	student	 

personnel	administration	by	190	respondents.	And	

the	overall	prediction	power	=	33.33%.

	 5.	 Result	 of	 analysis	 of	 additional	 

comments	 or	 suggestions.	 There	 are	 total	 190	

opinionnaires	 collected	 from	 respondents,	 48	

opinionnaires	 filled	 with	 additional	 comments	
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or	suggestions.	All	the	comments	or	suggestions	

can	be	divided	into	the	following	aspects:	From	

the	aspect	of	government:	1.It	is	suggested	that	

the	Hainan	Provincial	Department	of	Education	

and	other	 relevant	departments	 issue	 relevant	

guidance	programs	to	further	direct	the	talents	

of	 the	 province’s	 colleges	 and	 universities	

to	 further	 international	 standards.	 2.	 Provide	 

financial	subsidies	to	strengthen	teacher	training	

in	colleges	and	universities	in	full	coverage,	design	

the	teachers’	position	in	a	big	picture	with	the	

international	 vision.	 Universities,	 teachers,	 and	

students	 develop	 themselves	 simultaneously;	

the	 government	 relaxes	 policies	 and	 gives	 a	

good	development	environment	to	the	university	 

without	 intervening.	 3.	 Pol icy	 guidance,	 

creative	drive	or	drive	together	for	the	student	 

development.	 Related	 policies	 should	 be	 

inclined	 to	 college	 students,	 create	 objective,	

fair	and	equitable	environment	and	provide	price	 

preferential	 policy	 to	 university	 students.	 

Provide	more	employment	and	entrepreneurial	 

opportunities	to

Table 5

the result of multiple regressions of current strategy and internationalized talent level (ITL) cultivated 

by universities in Hainan of China

	 the	universities	and	students.	4.	Provide	

free	 land	and	 invite	world-class	universities	 to	

build	 university	 branches	 in	 Hainan,	 and	 run	

the	 university	 branches	 with	management	 of	 

world-class	level.	From	the	aspect	the	university:	

1.	Cultivate	students	into	compound	talents	with	

an	international	vision	and	a	spirit	of	hard	work;	

develop	 students’	 comprehensive	 ability	 to	 

conform	 to	 the	 requirements.	 and	 achieve	 

integration	 of	 teaching	 and	 research.	 2.	 Make	

students	 have	 solid	 professional	 foundation	

knowledge;	make	students	master	the	trend	and	

direction	of	the	internationalization	of	their	own	

industry,	 strengthen	 the	 study	 of	 professional	

and	 English	 application	 skills	 of	 students.	 3.	 

Coperate	with	international	universities,	Expanding	

foreign	exchanges	and	improving	the	status	quo	

of	closure	and	backwardness,	try	to	send	student	
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aboard	and	start	exchange	learning!	Strengthen	 

international	exchanges	and	the	construction	of	

online	platforms.	4.	To	make	students	understand	

the	basic	knowledge	of	international	trade	practices	

and	international	commercial	law,	understand	the	

basic	rules	of	international	relations,	and	master	

the	second	and	third	languages.	5.	Starting	from	

satisfying	the	needs	of	students’	study,	combined	

with	 geographical	 advantages,	 enrich	 practical	

activities	for	students.

	 Grasp	 all	 possible	 opportunities	 and	 

promote	the	development	of	university	students.	

6.	 Improve	 the	 quality	 education	 of	 college	 

students , 	 make	 them	 th ink	 more, 	 com 

municate	with	others	more,	widely	 involved	in	 

making	 friends	 to	 broaden	 their	 horizons,	 

provide	many	opportunities	 to	 cooperate	with	

students,	 let	 students	 boldly	 display	 their	 

talents,	improve	foreign	language	ability,	go	out	

and	cultivate	an	international	perspective.	7.	Profes 

sionally	prepare	statistics	on	the	employment	of	 

university	graduates	in	Hainan	in	the	past	5	years,	

the	 core	 content	of	 the	 statistics	 includes	 the	

development	of	employment	ability;	Universities	

should	conduct	surveys	on	Hainan	employers	in	

different	levels,	provide	more	practice	platform	

for	college	students	and	establish	an	effective	

evaluation	system.

	 6.	 A	 Proposal	 of	 university	 student	 

development	strategy.	The	proposal	of	university	

student	 development	 strategy	 will	 combined	

from	the	above	results	of	PNI	selection,	multiple	

regression	analysis	and	comments	or	suggestions.	

Strategy	1	Introduce	world-class	level	of	university	

management	 into	 Hainan	 through	 preferential	

policy	by	government.	Provide	free	land	and	invite	

world-class	universities	to	build	university	branches	

in	Hainan,	and	run	the	university	branches	with	

management	of	world-class	level.

 Strategy2 Government makes policy 

to	 develop	 university,	 teachers	 and	 students	 

s imultaneously	 with	 suffic ient	 financ ia l	 

support.	Sub-strategy2.1	Provide	financial	subsidies	

to strengthen teacher training in colleges and  

universities	in	full	coverage,	design	the	teachers’	

position	 in	 a	big	picture	with	 the	 international	 

vision.	Universities,	teachers,	and	students	develop	

themselves	 simultaneously;	 the	 government	

relaxes	policies	and	gives	a	good	development	

environment	to	the	university	without	intervening;	

Sub-strategy2.2	 Policy	 guidance,	 creative	 drive	

or	drive	together	for	the	student	development.	

Related	policies	 should	be	 inclined	 to	 college	

students,	 create	 objective,	 fair	 and	 equitable	

environment	 and	 provide	 price	 preferential	

policy	to	university	students.	Provide	more	em 

ployment	and	entrepreneurial	opportunities	to	the	 

universities	and	students.

	 Strategy3	 Government	 issue	 guidance	

programs	 to	 direct	 the	 talents	 cultivation	 

according	to	international	standard	for	university.	

The	Hainan	Provincial	Department	of	Education	

and	other	 relevant	departments	 issue	 relevant	

guidance	programs	to	further	direct	the	talents	of	

the	province’s	colleges	and	universities	to	further	

international	standards.

	 Strategy	 4	 Apply	 good	 principle	 and	

process	 of	 student	 development	 in	 uni 

versity	management.	 Sub-strategy	 4.1	 Increase	 

support	of	promoting	articulation	to	enable	tacit	

knowledge(international	 vision	 and	 a	 spirit	 of	

hard	work,	 comprehensive	ability)	 to	be	made	

explicit	by	creating	safe	environments	(confidential,	 

respectful,	permissive)	 for	 self	exploration	and	

knowledge	 experimentation	 for	 the	 individual	

and	group,	facilitating	and	promoting	reflective	

behavior.	 Sub-strategy	 4.2	 Enhance	 support	

collaborative	 construction	 of	 knowledge(solid	
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professional	 foundation	 knowledge)	 and	 

promote	reflection	to	enable	tacit	abstractions(the	

trend	and	direction	of	the	internationalization	of	

their	own	industry,	to	be	formed	to	create	room	

for	 students	 to	 participate	 and	 self-construct,	

knowledge	 about	 new	 skill(professional	 and	

English	application	 skills)	 and	 self,	 to	promote	

meta-cognition,	 to	assist	and	encourage	whole	

brain	thinking	and	the	development	of	multiple	

intelligence.	 Sub-strategy	 4.3	 Increase	 support	

of	 providing	 access	 to	 expert	 performances	

(especial	 through	 international	 exchanges	 by	

cooperation	 with	 international	 universities),	

the	modeling	 of	 process,	 multiple	 roles	 and	 

perspective	 to	 facilitate	 with	 a	 coaching	 and	 

mentoring	style	and	provide	room	for	the	modeling	

of	positive	behaviors	through	skills	programmes	and	 

counseling;	to	specifically	developing	modeling	

process	through	the	enhancement	of	mentorship	

skills	 for	 both	 staff	 and	 students.	 Sub-strategy	

4.4	Enhance	co-facilitate	provision	of	authentic	 

contexts	 relating	 to	 specific	 skills	 (the	 basic	

knowledge	of	 international	trade	practices	and	

international	commercial	law,	the	basic	rules	of	

international	 relations,	 and	master	 the	 second	

and	third	languages.)	development	outcomes	of	

the	students	by	complementing	and	enrich	core	

curriculum.	 To	 provide	 authentic	 activities	 by	 

devis ing	 sk i l l 	 development	 and	 support	 

applications	 (services),	 on	 context	 to	 another.	

Sub-strategy4.5	 Increase	 support	 of	 providing	

coaching	and	scaffolding	by	the	educator	at	the	

critical	times	to	challenge	individuals	and	groups	

to	 extend	 personal	 or	 group	 boundaries	 and	

comfort	zones.

	 Strategy	5	Follow	the	general	regulations,	

laws	and	rules	in	student	affairs.	Sub-strategy	5.1	

Increase	support	of	providing	student-centered	

services	and	programmes	(satisfying	the	needs	of	

students’	study),	and	include	students	as	partners	

and	responsible	stakeholders	in	their	education.	

Programmes	must	be	established	and	resources	

allocated	 for	 the	purposes	of	meeting	student	

affairs/services	 primary	 goals:	 enhancement	 of	

student	 learning/development.	 Sub-strategy5.2	

Enhance	 partnerships	 with	 all	 sectors	 within	

and	immediately	outside	higher	education	must	

be	 established	 to	 promote	 not	 only	 lifelong	 

learning,	 but	 also	 learning	 for	 life.	 Student	 

developmental	 service	 also	must	 be	 available	

to	all	 and	particularly	 those	who	demonstrate	

the	 greatest	 need	 for	 assistance,	 make	 them	

think	 more,	 communicate	 with	 others	 more,	

widely	involved	in	making	friends	to	broaden	their	 

horizons,	provide	many	opportunities	to	cooperate	

with	students,	let	students	boldly	display	their	

talents,	improve	foreign	language	ability,	go	out	

and	cultivate	an	international	perspective.

	 Strategy	6	Make	research	on	employment	

ability	 in	Hainan	 according	 to	 the	data	 in	past	

five	years.	Professionally	prepare	statistics	on	the	

employment	of	university	graduates	in	Hainan	in	

the	past	5	years,	the	core	content	of	the	statistics	

includes	the	development	of	employment	ability;	

Universities	conduct	surveys	on	Hainan	employers	

in	different	levels,	provide	more	practice	platform	

for	college	students	and	establish	an	effective	

evaluation	system.

	 Strategy	 7	 Make	 good	 and	 efficient	 

student	personnel	administration.	Sub-strategy7.1	

Increase	support	of	that	student	affairs	funding	

ideally	should	be	multifaceted	and	must	include	

significant	 institutional	 support.	 Funding	 from	

outside	 sources	 such	 as	 grants,	 private	 sector	

foundations,	fund-raising,	and	alumni	donations,	

may have to be employed to provide the level 

and	 array	 of	 services	 required	 of	 a	 particular	

culture	and	nation.	Resources	must	be	allocated	
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to	those	student	services	and	programmes	that	

enhance	student	learning	and	success	in	relation	

to	need	and	demand.	Sub-strategy7.2	Enhance	

time	on	 task	 in	 student	affairs	 and	 respect	 for	

diverse	talents	and	ways	of	learning.	

Discussions
	 Based	 on	 the	 analysis	 of	 the	 current	

strategy	 of	 student	 development	 in	 university	

management	 the	 research	 findings	 reveal	 that	

the	 overall	 picture	 of	 student	 development	 

strategies	in	university	management	to	develop	under 

graduates	 in	Hainan	of	China	 is	 at	 a	moderate	

level,	as	well	as	each	aspect.	The	findings	imply	

that	the	universities	should	improve	the	practice	

level	of	strategies	of	higher	student	development	

in	each	aspect	to	develop	undergraduates.

	 Based	 on	 the	 analysis	 of	 the	 desirable	

strategy	 of	 student	 development	 in	 university	

management	 the	 research	 findings	 reveal	 that	

the	 overall	 picture	 of	 student	 development	

strategies	in	university	management	to	develop	

undergraduates	 in	Hainan	of	China	 is	at	a	high	

level,	 as	 well	 as	 each	 aspect.	 The	 findings	 

imply	 that	 the	 respondents	 in	 the	 universities	

want	to	practice	level	of	student	development	 

strategies	 higher	 than	 that	 of	 the	 present	 in	 

university	management	in	each	aspect	to	develop	

undergraduates.	When	considering	each	strategy,	

No.1:	 implement	 good	 principle	 and	 process	

of	student	development	has	the	highest	mean	

value,	and	the	finding	 implies	 that	although	 in	

the	current	strategy	of	student	development	in	

university	management	 every	 respondent	 feel	

supported	by	 the	 strategies,	 the	practice	 level	

of	strategy	may	be	insufficient	and	the	strategies	

needed	to	be	implemented	more	and	deeply.

	 The	 research	 findings	 indicate	 that	 the	

expected	 strategy	 of	 student	 development	 in	

university	management	in	Hainan	of	China	only	

includes	implement	good	principle	and	process	of	

student	development	with	five	subcomponents.	

The	 unexpected	 strategy	 are	 follow	 general	

regulations,	rules	and	laws	of	student	affairs	in	

university	management	but	with	two	expected	

subcomponents	 and	 the	 unexpected	 strategy	

making	 good	 and	 efficient	 student	 personnel	 

administration	in	university	management	in	Hainan	

of	China	but	with	two	expected	subcomponents.	

The	findings	imply	that	all	the	expected	strategies	

and	sub-strategies	are	not	sufficient	 in	practice	

for	university	student	development	in	Hainan	of	

China	for	FTZ	policy.

	 The	relationship	between	current	strategy	

of	 student	 development	 and	 current	 level	 of	

internationalized	talent	cultivated	by	universities	

in	Hainan	of	China	is:

					=1.011	+	0.081	
1 
+	0.272	

2 
+	0.345	

3

	 That	 is	 to	 say,	 strategy	 3:	 make	 good	 

student	 personnel	 administration	 in	 university	 

management	 can	 predict	 the	 level	 of	 interna 

tionalized	 talent	 cultivation	 by	 universities	 in	

Hainan	more	 than	 strategy	 2:	 follow	 general	

regulations,	 rules	 and	 laws	 of	 student	 affairs	

in	 university	 management	 and	 strategy	 1,	 

implement	good	principle	and	process	of	student	 

development	 in	 university	 management	 by	

0.345	 times.	 Therefore,	 strategy	 3:	make	 good	

student	 personnel	 administration	 in	 university	 

management,	should	be	focus	more	in	increasing	

level	of	cultivation	of	internationalized	talent	by	

universities	in	Hainan	of	China.

	 The	 proposal	 of	 university	 student	 

development	strategy	combined	from	results	of	

PNI	selection	and	multiple	regression	analysis	and	

comments	or	suggestions	imply	that	developing	

university	students	into	internationalized	talents	

for	FTZ	policy	can	be	made	by	practice	high	level	
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of	proposed	strategies.	

Recommendations
	 The	universities	in	Hainan	should	improve	

the	practice	level	of	the	expected	4	strategies	of	

student	development	in	proposal	to	a	high	level	

in	university	management	for	improving	the	level	

of	internationalized	talents	by	university	in	Hainan	

of	China	for	FTZ	policy.

	 The	future	research	should	further	explore	

how	the	practice	level	of	student	development	

strategy	 can	 be	 improved	 in	 case	 studies	 in	 

universities	of	Hainan.

	 The	future	research	should	apply	more	

qualitative	 approaches	 probe	 into	 the	 current	

and	desirable	strategy	of	student	development	

to	develop	undergraduate	into	internationalized	

talent	for	FTZ	policy	in	Hainan	of	China.	Based	

on	 the	 research	 findings,	 the	 average	 of	 the	 

current	 strategy	 of	 student	 development	

to	 develop	 undergraduates	 into	 interna 

tionalized	 talent	 for	 FTZ	 policy	 in	 Hainan	 of	

China	 is	 not	 much	 different,	 as	 well	 as	 the	 

desirable	state.	Therefore,	the	researcher	wants	to	 

comprehensively	 study	 current	 and	 desirable	

strategies	with	more	qualitative	approaches.

	 The	 future	 research	 should	 also	 be	

conducted	on	developing	success	indicators	for	

practices	on	each	role	of	student	development.	

Based	on	the	research	findings,	main	strategies,	

sub-strategies	of	the	government	and	universities	

of	 Hainan	 have	 already	 been	made;	 however,	

the	success	indicators	for	each	strategy	have	not	

been	developed.

	 The	 future	 research	 should	 study	 the	

sub-strategies:	to	promote	articulation	to	enable	

tacit	knowledge	to	be	made	explicit	of	student	

development	 to	 develop	 undergraduates	 into	

internationalized	 talents	 in	 Hainan	 of	 China.	

Based	on	the	research	findings,	the	PNI	modified	

indicate	that	promote	articulation	to	enable	tacit	

knowledge	to	be	made	explicit	is	regarded	as	the	

most	expected	sub-strategy.
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	 เป็นเรื่องราวที่เล่าโดยอลิซาเบธ	และเดวิด	สลับ

กันไปมาเก่ียวกับชีวิตและเรื่องราวต่างๆอีกมากมาย	 ท้ัง

จากคนไข้ในแผนกที่เขาดูแลคือผู้ป่วยใกล้ตาย	 และจาก

ประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา	โดยแบ่งเป็นทั้งหมด	14	บท	

ซ่ึงจะท�าให้เราเรยีนรูท้ีจ่ะรกัตัวเองเป็นอนัดับแรกเพราะการ

รักตัวเอง	เห็นคุณค่าในตัวเองคือสิ่งส�าคัญที่สุดที่คนอื่นก็ไม่

อาจมาเติมเต็มชีวิตให้เราได้	เพราะเขาบอกว่าหากเราเป็น

คนโสดที่ไร้สุข	 การพบคนพิเศษก็เพียงแต่ท�าให้เราเป็นคู่

สมรสท่ีอมทุกข์เท่านั้นเอง	เมื่อเรายอมรับตัวเองแล้ว	ก็ต้อง

มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน	ไม่พะวงถึงแต่อดีตหรืออนาคตซ่ึงจะ

สร้างความกงัวลและปัญหาให้กบัชวีติและความสมัพนัธ์ของ

เรา	และในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเราสามารถเป็นคนใหม่ได้

เสมอ	และอย่ามัวแต่ยึดติดกับทั้งคนและสิ่งของ	เพราะวัน

หนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ดี	 จงใช้ชีวิตให้มีความ

สุข	 จริงจังกับชีวิตให้น้อยลง	 และให้รางวัลตัวเองเสมอๆ 

 

เช่น	บทท่ี	๒	ท่ีว่าด้วยความรัก

	 “ชีวิตย่อมมีข้ึนมีลง	เราไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา

ทุกอย่างให้คนที่เรารัก	แต่เราอาจอยู่เคียงข้างเขาหรือเธอ

นั่นมิใช่หรือท่ีเป็นสัญญาณแห่งรักท่ีมั่นคงท่ีสุด	 เมื่อเวลา

ผ่านไปปีแล้วปีเล่า”

 

บทท่ี	๗	ว่าด้วยเวลา

	 “ความเปลี่ยนแปลง	 มันมักจะเริ่มต้นเมื่อประตู

บานหนึ่งปิดลง	การสิ้นสุด	การจบสิ้น	ความสูญเสีย	ความ

ตาย	จากนัน้เรากเ็ข้าสูช่่วงเวลาอดึอดั	ร�า่อาลยัในการจบสิน้

และมีชีวิตอยู่โดยไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป	ช่วงเวลา

ของความรู้สึกไม่แน่นอนนี้ช่างยากล�าบาก	ทว่าเมื่อเรารู้สึก

ว่าเรารับไม่ไหวอีกแล้ว	สิ่งใหม่ๆก็จะอุบัติข้ึน	นั่นคือ	การ

จุติใหม่	การลงทุนใหม่	การเริ่มต้นใหม่ๆ	อีกประตูหนึ่งเปิด

แล้ว	ถ้าคุณพยายามต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลง	คุณจะต้อง

ต่อสู้ไปจนตลอดชีวิต	นี่คือเหตุผลว่าท�าไมเราจึงจ�าเป็นต้อง

ค้นหาวิธีโอบรับความเปลี่ยนแปลง	 หรืออย่างน้อยที่สุดก็

ท�าใจยอมรับมันให้ได้”

 

บทท่ี	๑๐	ว่าด้วยการเล่นสนุก

	 “คนใกล้ตายเสียใจมากเป็นอันดับหนึ่งยามที่พวก



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 301

เขาย้อนมองวันเวลาที่ผ่านมาในชีวิตคือ	 “ฉันอยากให้ตัว

เองจริงจังกับชีวิตน้อยกว่าน้ี	 อย่าเก็บความสนุกสนานไว้

ส�าหรับช่วงเวลาพิเศษเท่านั้น	 จงฉลองทุกโอกาสท่ีเป็นไป

ได้	 เราให้เวลากับเหตุการณ์เลวร้ายมามากพอแล้ว	มาให้

เวลากับสิ่งดีๆให้มากเท่ากันหรือมากกว่ากันเถอะ	ฉลองให้

ชีวิตลุกขึ้นแต่งตัวสวยๆโดยไม่จ�าเป็นต้องมีเหตุผล”

	 เป็นหนังสือที่ดีที่ท�าให้เราย้อนคิดทบทวนการใช้

ชีวิตของตัวเราเอง	และเป็นสิ่งที่เรียกสติเรากลับมา	เพราะ

หลายตัวอย่างในหนังสือท�าให้เราได้เห็นว่าชีวิตมันไม่ได้ซับ

ซ้อนอะไรนักหนาแต่เป็นเพราะเราปรุงแต่งชีวิตมากเกินไป

ท�าให้เรากลายเป็นคนไร้สุข	 เราเพียงแต่ต้องใช้ชีวิตแบบ

เรียบง่าย	 ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น	 อยู่กับปัจจุบัน	 และท�าให้

มันดีท่ีสุดกับช่วงเวลาท่ีเรามีอยู่โดยไม่กังวลกับสิ่งท่ีผ่านมา

แล้ว	และยังไม่เกิดข้ึน	รวมถึงการให้อภัยท้ังต่อตัวเองและ

ผู้อื่น	ซ่ึงเป็นงานหนัก	งานท่ีเราต้องท�าไปตลอดท้ังชีวิต	








