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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

การบอกรับเป็นสมาชิก

	 ผู้สนใจสามารถติดต่อบอกรับเป็นสมาชิกได้ที่	กอง

บรรณาธิการวารสาร	EAU	Heritage	อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ	

800	บาท

สถานที่ติดต่อ

 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ	สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423

200	หมู	่1	ถ.รังสติ-นครนายก	ต.รังสติ	อ.ธัญบรีุ	

จ.ปทุมธาน	ี12110

โทรศัพท์:	0-2577-1028	ต่อ	377

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



ISSN 2286-6183/ E-ISSN 2651-172x

ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	 เดิมมีก�าเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2550	 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น

แหล่งข้อมูล	 จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลาการเผย

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

วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	ได้มีการเปลี่ยนแปลง

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

(กันยายน	–	ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่ม

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

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง	โดยการผลิตเป็น	Flash	Drive	ส่งมอบให้สมาชิก	

หากไม่ได้สมัครสมาชิก	 สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่	 https://

eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร

ไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	Center:	TCI)

	 ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี	2	จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2567	

	 1.	 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย	 (Research	 Paper)	 บทความวิชาการ	 

(Academic	 Paper)	 ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า	 บุคคลภายนอก	 ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขาบริหารธุรกิจ	บัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษา

ศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม	โดย

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า	 และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	

ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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วัตถุประสงค์



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์	มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาบริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	
นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	
ศาสนา	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้
	 1.	ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์	ต้องไม่เคยเผยแพร่่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน	
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
	 2.	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง	กอง
บรรณาธิการฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	(Double	Blind	Review)	จ�านวน	2	ท่าน	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ	และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
	 3.	ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้	
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารย์ท่านอื่น	ๆ	ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด	ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา	และการ
ตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	หากมีความผิดพลาดใดๆ	ผู้เขียน
จะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
	 4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
	 5.	ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	สามารถส่งบทความ	 
ออนไลน์ได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือ	https://www.tci-thaijo.org/	
	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	อาคาร	ชวน	ชวนิชย์	ชั้น	4	ห้อง	C423	 
เลขที่	200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110	 
โทรศัพท์	0-2577-1028	ต่อ	377,	378		อีเมล์	eau_heritage@eau.ac.th
	 ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความ	ซึ่งระบุไว้ใน	 
website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ 
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย	4	เดือน	ปีละ	3	ฉบับ	ดังนี้

	 ฉบับที่	1:	มกราคม-เมษายน	(ก�าหนดออก	เมษายน)

	 ฉบับที่	2:	พฤษภาคม-สิงหาคม	(ก�าหนดออก	สิงหาคม)

	 ฉบับที่	3:	กันยายน-ธันวาคม	(ก�าหนดออก	ธันวาคม)

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

ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย/	กองบรรณาธิการวารสารฯ	

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial Advisory Board)

  
 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ

  

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

อาจารย์โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์		 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์บัณฑิต	รัตนไตร	 																					รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์	ครรชิต	มาลัยวงศ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	บุญมี	เณรยอด	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์นันทิยา	จรูญแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 เลขท่ี	3	ซ.จินตะเวช	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

		 	 	 	 	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

	 	 	 	 	 อ.	ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาส	ภาวินันทน์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชญาพิมพ์	อุสาโห	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์	กิติมา	อินทรัมพรรย์								มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Mr.O.	Leorard	Trudo	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr.Joseph	C.	Gumbel	 	 	 ส�านักงานทนายความบ�ารุง

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์																									 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์											 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

อาจารย์วิลาวรรณ	สุขมาก		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์							 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยสิทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ



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

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



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

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



ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ราณี อิสิชัยกุล    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ธารินี พงศ์สุพัฒน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วรนุช แหยมแสง   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ สันติ ถิรพัฒน์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สนอง โลหิตวิเศษ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ รุ้ง ศรีอัษฎาพร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ เครือเทพ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นวลฉวี ประเสริฐสุข   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนกฤต สังข์เฉย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัชพร กังสังข์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ ชยางคกุล   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองสิน วิเศษศิริ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คึกฤทธิ์ ศิลาลาย   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา เสรีธนาวงศ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์รุจา รอดเข็ม     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นายวรวรรธน์ ภิญโญ     กรมสรรพสามิต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



สวัสดีค่ะสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	

(EAU	Heritage)	กลับมาพบกันอีกในฉบับแรกของปี	พ.ศ.	2564	 (ค.ศ.	2021)	ปีท่ี	11	 เล่มท่ี	1	 (ม.ค.	 -	 เม.ย.)	ซึ่งเป็น
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Abstract

 This article is a documentary study which collects data and research from academic work, 

news, and articles related to medical tourism, information and communication technology (ICT) in 

medical tourism industry. The objective of this article is to study the medical tourism and the data 

of applying information technology in medical tourism industry. This study indicates that applying 

information and communication technology in medical tourism industry supports communication 

between service providers and clients; and helps arranging the system of information contents into 

an all-time accessible form; it can also simulate the form of the system and support planning for 

decision making before travel. Moreover, there are systems that facilitate communication to provide 

medical services and manage internal work with provider, e.g. Electronic Medical Record (EMR) system, 

Enterprise Content Management (ECM), Telemedicine, e-consult and e-doctor.

Keywords: Medical tourism, information technology, information communication and technology

บทคัดย่อ

 บทความน้ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ข่าวสารท่ี

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ช่วยสนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้สะดวก

รวดเร็ว ช่วยในการจัดการระบบเนื้อหาข้อมูลข่าวสารในรูปแบบท่ีผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา จ�าลอง

แบบระบบและสนับสนุนการวางแผนเพื่อการตัดสินใจก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีระบบท่ีอ�านวยความสะดวกใน

การส่ือสารเพื่อให้บริการด้านการแพทย์และจัดการระบบงานภายในของผู้ให้บริการ เช่น Electronic Medical Record 
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Introduction
 Tourism refers to a temporary travel of an 

individual from the regular residence to another 

place (not over 1 year in a row). The individual 

must be willing to travel for recreation, corres 

pondence, and any other purposes which are not for  

working or finding income (Tugberk, U., 2010). Medical  

tourism is a form of tourism relating to medical 

treatment of the destination country. Medical  

tourism refers to the departure of international  

tourists from their own countries to receive outbound  

medical treatment, which possibly includes  

cosmetic surgery, dentistry, orthodontics, or or 

thopaedics under medical treatment of physicians in 

hospitals (Lunt, N. et al., 2017). Medical tourism was very  

popular in 1980 and 1990. And due to the factor of  

increasing medical expenses among Americans 

and Europeans, patients started to look for 

outbound medical treatment as another option, 

called “Tooth tourism” (Kate, P., 2008). Medical  

tourism has currently been more popular for 

several factors, i.e., lower medical expenses 

than their own countries, long waiting queues 

for medical treatment, insurance and income are 

not sufficient for medical treatment expenses, 

desire to receive medical treatment under new 

environments, and increasing trend of traveling 

for outbound medical treatment (Arunee, I., n.d.).

 The development of Information and 

Communication Technology (ICT) is another factor 

influencing medical tourism. In the past, tourism 

was only available in the traditional forms, i.e., 

tourism through outbound travel agencies (OTAs), 

through tour operators (TOs), through inbound 

travel agents (ITAs), or handling agencies (Buhalis, 

D. & Deimezi, O., 2004). Later on, ICT has played 

key roles in our daily life. It has been applied 

to various kinds of work, with smartphones  

connected through the internet as the tools for 

information access. Users can access information 

all times. It supports works in tourism industry 

and leads to the drive of the industry, along with 

enhanced efficiency of transactions of both service  

providers and clients. For service providers, ICT 

helps increasing marketing opportunities and 

reducing organizational management cost. For 

clients or tourists, ICT helps facilitating search for 

information of tourist attractions, online booking/

product and service order, identifying locations, 

and search for directions, etc.

Medical Tourism
 Medical Tourism is a form of tourism 

and is part of health tourism. Medical tourism 

is currently famous and popular; with a long 

history. To clarify, Spa activity was begun in  

Roman period by using mountain spring water 

for treatment (Komsit, K. et al., 2018). World 

Tourism Organization (UNWTO) defined medical 

tourism as outbound medical travel; with the 

key purpose to use advanced health services 

in other countries or regions. The first concept 

of medical tourism refers to a variety of tourist 

activities for health care (Carmen, I., & Iuliana, 

C. 2014). There are several types of medical 

tourism, classified differently, i.e., 1) “temporary 

visitors abroad,” going for either check-up or  

treatment; 2) “long-term residents,” such as people  

moving to better locations for their health 

like many Americans going to Florida or the  

Caribbean; 3) “medical tourist from 2 adjacent  

countries sharing common borders” and have 

agreed upon sharing health care; and 4) “outsourced 

patients,” sent abroad by their government due to 

neither local necessary treatment nor specialists 

(Lamk, A., 2011). Tourists go abroad for medical  

treatment in some other countries are regarded as 
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“medical tourists”. Medical tourists can be divided 

into 5 types as follows. 1) Mere tourists: Those 

who do not make any use of medical services in  

destination countries during their sojourn. 2) 

Medicated tourists: Those who receive medical 

treatment for accidents and health problems  

incidentally encountered in course of their  

sojourn in destination countries. 3) Proper medical  

tourists: Those whose visit destination countries for  

tourism as well as medical treatment. 4) Vaca 

tioning patients: Those who visit host countries, 

mainly for medical treatment, but makes in 

cidental use of vacationing opportunities,  

especially during the convalescence period,  

following an operation or other treatment. 5) Mere 

patients: Those who visits destination countries 

only for medical treatment and do not make 

use of any vacationing opportunities they offer 

(Sasithorn, S., 2015).

Medical Tourism Industry in Thailand
 Regarding medical tourism industry 

in Thailand, the government sector gives pre 

cedence to this mater and has followed the 

policy to support medical tourism as the medical 

hub in the region since 2004 up until present in  

compliance with the strategy of Thailand  

development as the international medical hub 

(2017-2026) by Ministry of Public Health (2017). 

According to the report of Kasikorn Research 

Center (2019), it was expected that in 2019, 

there will be around 39.00-39.80 million tourists  

coming to Thailand; or 2.1-4.1% from 2018, which 

contained 38.12 million tourists. This means it 

will increase up to 7.1%. Figure 1 displayed the 

numbers of tourists and revenue from tourism 

between 2015-2019.

Figure 1 The numbers of tourists and revenue 

from tourism between 2015-2019

Source: Ministry of Tourism and Sports and  

Kasikorn Bank Research Center

 The International Healthcare Research 

Center (IHRC) reported that health tourism of 

Thailand was ranked 6th in the world in 2017 for 

strengths and advantages in several aspects, to 

be described next. 1) Hospitals, personnel, and 

international standard service guaranteed by JCI 

(Joint Commission International Accreditation). In 

2017, 56 hospitals in Thailand received JCI, the 

fourth most in the world. 2) Natural attractions 

and diverse cultures; low-cost tourism; extensive 

flights for travel; and coordination rapidity. 3) 

Not much high costs when comparing with the 

quality (BTL Bangkok, 2018). Table 1 displayed 

international medical treatment costs.
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Table 1

Comparison medical treatment cost 2019

Source: https://medicaltourism.com/Forms/price-comparison.aspx

 According to the table 1, shows the price 

comparison of medical treatment in various  

countries in 2019. The average medical costs in 

Thailand are 61-62 % that in India, 55-56 % in 

Malaysia, 41-42 % in South Korea, 54-55 % in  

Colombia, 47-48 % in Mexico, 44-45 % in  

Singapore. Price is an important factor that  

influences the patient’s choice of destination for 

medical tourism.

Tourist Life Cycle

 Tourist life cycle is processes or activities 

in tourism journey. A tourist journey generally can 

be categorized into three phases, i.e., 1) Pre-trip 

phase: tourists seek information for planning,  

booking and decision making. 2) On-trip phase: 

visiting in destination and accommodation. 3) 

Post-trip phase: reminiscing about the journey and 

sharing the gained impressions and experiences 

(Kadri, S. & Agni, D., 2011; Christoph, G., 2009) 

The tourist life cycle was displayed in Figure 2.

Figure 2 Tourist Life Cycle

Source: A survey on tourist trip planning  

systems. (Kadri, S., & Angi, D., 2011).
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Medical Tourism Value Chain

 The term value chain refers to acti 

vities within and around an organization, where a  

distinction is made between primary and  

support activities (Chantal, H. & Siripen, S., 2013).  

Medical tourism value chain consists of three  

stages, i.e., pre-procedure stage, procedure stage and  

post-procedure stage. 1) Pre-procedure stage; 

tourists obtain information through various  

channels (provider, personal contacts, media 

/internet, insurance agent (health and travel  

insurance), travel agents, medical tourism  

facilitators). 2) procedure stage; this is the most 

important phase, which typically starts when 

the tourist reaches the destination country and 

includes all ancillary services like for example 

airport transfer and accommodation until the 

medical procedure has been completed. And 

3) Post procedure stage; post-operative and 

follow-up care (The Indian Institute of Tourism 

and Travel Management, 2011; Herberholz, C. & 

Supakankunti, S., 2013). Figure 3 displayed the 

medical tourism value chain.

Figure 3 Medical Tourism Value Chain

Information Technology VS Information  

Communication Technology

 Information Technology (IT) refers to  

systems and processes of using telecommunication 

devices and software programs for data storage, 

collection, processing, and presentation in any 

applicable forms (Jittima, T., 2003). Information 

Communication and Technology (ICT) refers to 

technology or processes that create information 

(Collecting data for storage; for processing; or 

for analysis into information. And to download 

data and information from different sources; and 

quickly send information in an expected form 

when needed by users) to fulfill user demand. 

The purpose is to provide good quality infor 

mation to users (Accurate, reliable, complete, valid,  

up-to-date, and in compliance with user demand; 

with convenience and rapidity in any proper forms).

The Roles of Information Communication  

Technology in Tourism Industry

 ICT in tourism industry is currently applied 

through the internet, which is very necessary 

to tourism for service providers and clients. ICT 

in tourism industry causes changes in several  

aspects, i.e., organizational structure, business roles,  

relationships between sellers and customers 

/clients, product and service presentation 
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forms, and employment. The development of 

the internet and communication devices has  

engendered the revolution of the structure of 

tourism industry and affected tourism dealers 

directly. That is because suppliers of tourism 

product and services can offer direct sale to 

consumers. Dealers linking between consumers 

and supplier have to confront with the problem 

of being cut off or replaced by online dealers.

 The roles and significance of ICT in  

tourism industry can be concluded into 5 points 

as follows. 1) Selecting & developing attractions 

by applying ICT to create them so that they can 

be viewed by tourists. Information of expected 

attractions will also be created, including other 

information provided for tourists to choose based 

on their interest. 2) Marketing, with ICT applied 

to marketing promotion. Marketing research is 

brought to national marketing; whereas advertising 

and PR are brought to international marketing. 3) 

Customer relationship management by advance 

booking system and tourism management for 

pre-trip, on-trip, and post-trip. 4) Operations, i.e., 

purchase, service and supply management; and 

value chain management in tourism. 5) Tourism 

management and follow-up, i.e., geographic  

information system (GIS) for GPS navigation  

(Paisarn, K. & et al., 2010).

To Apply Data and Information for Medical 

Tourism

 The development of ICT helps supporting 

data and information access in tourism industry 

in the era of cyber tourism. Tourists can access 

information of tourism and product as well as 

service booking on their own instead of the  

traditional tourism. Cyber tourists basically  

contain 3 types of behavior, i.e., 1) pre-purchased: 

Travel planning, searching for product and other 

relevant information; 2) on-going: For future 

planning; and 3) post-purchased: For comments, 

suggestions, and sharing experiences to others 

(Pisarn, K., 2011).

 To apply data and information in  

medical tourism, it can be divided into 4 objectives 

for use and users as follows. 1) The government 

or government agencies apply it for planning 

and operational improvement. 2) Tourists use 

it for tourism planning. 3) Tourism businesses 

apply it for business improvement, planning,  

market ing ,  and PR .  4 )  Medica l  serv ice  

providers apply it for service presentation and  

providing contact information with hospital.  

Regular and medical tourism is divided into 3  

stages of implementation as follows. 1) Pre-trip or  

Pre-procedure stage: It is the stage of travel  

planning, selecting destinations, searching for  

tourism information before making decision 

to travel, and booking tickets. 2) On-trip or  

Procedure stage: It is the stage of travel,  

medical treatment, and recuperat ion in  

attractions selected. 3) Post-trip or Post-pro 

cedure stage: It is the stage of returning to origin  

countries, follow-up after treatment, giving  

comments on tourism and medical treatment. Types of  

information use can be divided based on usability 

as follows.

 1. Searching for information of tou 

rism and medical matters, i.e., search engines 

(Google, for instance), and tourism websites 

([https://thai.tourismthailand.org/home], for  

instance), medical service websites (Websites of  

leading, reputable, and accredited hotels [https://

www.bangkokhospital.com, https://www.bum 

rungrad.com], for instance), YouTube channels of  

tourism VDO presentation, social medical  

presenting online tourism information (Facebook, 

Twitter, LINE, for instance), websites supporting 
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tourism planning (Trip Advisor [www.tripadvisor.

com], for instance).

 2. Product and service booking, i.e., airline 

service websites (AirAsia [https://www.airasia.com] 

and [https://www.thaiairways.com], for instance), 

hotel service websites (Agoda [www.agoda.com] 

and Booking [https://www.booking.com], for  

instance), visa service websites (Request for a 

visa to Australia [https://www.vfsglobal.com/Aus 

tralia/Thailand/], for instance), car rental websites  

(Carrental [https://www.carrentals.com/], for 

instance).

 3. Communication while traveling and  

receiving medical treatment, i.e., instant messaging 

(LINE, Whatsapp, Facebook Messenger through 3G, 

4GLte, or WiFi on communication devices); and 

sending information through email, for instance. 

 4. Travel in destination countries, i.e., 

searching for directions/routes (Google Map, for 

instance).

 5. Sharing experiences, i.e., tourism  

support websites (travelloka [https://www.

traveloka.com] or Agoda [www.agoda.com], for 

instance) or tourism blogs (TripTH, with 2,745,929 

followers; [https://www.facebook.com/TripTH.

con/], Chillpainai, with 2,449,750 followers; [https://

www.facebook.com/Chillpainai/], Sadoodta with 

1,799,378 followers; and [https://www.facebook.

com/sadoodtafanpage/], for instance).

ICT in Medical Tourism

 Social media or social networks play an 

important role in shaping choices and decisions 

on medical tourism destinations (Laddawan, 

K., 2018). Websites are also considered an im 

portant marketing channel for showcasing doctors’  

experience and expertise and for providing in 

formation concerning available services,  

treatments, and equipment (Moghavvemi, S., & 

et. al., 2017). Electronic Medical Record system 

(EMR) supports internal work with providers, 

i.e., decision support, monitoring, electronic  

prescribing, laboratory ordering etc.; maintain 

data set needed for medical audit and quality 

assurance, disease surveillance etc.; support for 

continuing medical doctors can take suggestions 

from other doctors (Sonali, P., 2013). Enterprise 

Content Management (ECM) technology can 

also manage clinical content like lab results,  

radiographs, wound-care photos, electro 

cardiograms and more. By integrating this  

content into the clinical content repository  

system, clinicians can quickly and easily access it 

without switching between applications (Eugene, 

C. 2016). Telemedicine is a technology that allows 

people and healthcare professionals to interact in  

real-time, as well as video conferencing that 

can be seen by both parties. e-consult as an  

asynchronous communication between healthcare 

providers that occurs within a shared electronic 

health record (EHR) or secure Web-based platform. 

Referring providers send a consultation request 

to specialists, who can respond by answering the 

consult question, requesting more information, 

and/or scheduling a specialist appointment (Varsha, 

G. V., et. al., 2015). e-doctor is a system to make 

an automatic diagnosis/prediction by means of 

answering if the patient has (or may have in the 

future) a specific health problem (Kampourakia, 

A., & et.al., 2013).

Conclusions
 Medical tourism is a form of tourism 

mixed between outbound tourism and medical 

treatment at the same time. It is very popular 

nowadays because of considerable advantages, 

e.g., reducing queuing for medical treatment in 

their own countries, lower medical expenses 
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but with equal or better quality. Another factor  

bringing medical tourism is the development 

of ICT, applied through the internet. It helps  

supporting data and information for com 

munication between service providers and clients. 

The implementation of medical tourism is divided 

into 3 stages, i.e., before travel or travel planning 

(Pre-trip); during travel, medical treatment, and 

recuperation (On-trip); and post-trip. IT is applied 

in each stage, concluded in Table 2. 

Tourism Behavior of  
Cyber Tourist

Tourism Stage Implementation Type of Information Use 
Based on Usability

Pre-Purchased Pre-trip - Searching for and se 
lecting attractions
- Searching for and se 
lect ing medical service 
places
- Travel planning
- Product and service booking 

- Search engines (Google)
- Tourism websites (https://
thai.tourismthailand.org)
- Medical service websites 
(ht tps : //www.bangkokh 
ospital.com)
- YouTube (http://www. 
youtube.com)
- Airline service websites 
(https://www.thaiairways.
com)
- Hotel service websites 
(www.agoda.com)

On-going On-trip - Communication when  
a r r i v ing  in  dest inat ion  
countries
- Searching for directions 
/routes to travel in des 
tination countries 

-  I n s t a n t  m e s s a g i n g  
programs (LINE, Whatsapp, 
Facebook Messenger)
-  Nav i g a t i on  p ro g r am 
/application (Google Map)

Post-Purchased Post-trip - Sharing travel as well 
as medical treatment ex 
periences
-  Fo l low-up  a f te r  t re 
atment
-  S u g g e s t i o n s  a n d  
comments on service

- Tourism support websites  
(https://www.traveloka.com)
- Tourism blog (TripTH on 
Social Media)
- Sending information through 
email

 ICT in medical tourism industry, there 

are also many other technologies; social  

media and website, i.e., it supports commu 

nication both providers and medical tourists and  

presents medical tourism’s information for pre-trip  

decision. Electronic Medical Record system (EMR),  

Enterpr i se Content Management (ECM) ,  

Telemedicine, e-consult and e-doctor support 

internal work with providers which effect to  

facilitation medical tourists.
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บทคัดย่อ

 ประเทศไทยก�าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษ และมีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�า

ความผิดอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์และช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้อย่างทัน

ท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และด้วยลักษณะของการกระท�าความผิดของคดีค้ามนุษย์ที่เป็นความผิดร้ายแรงและมีลักษณะ

เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้งการค้ามนุษย์เป็นปัญหาท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพ

ความมั่นคงทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากจะส่งผลต่อ

เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และความม่ันคงของรัฐแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางท้ังในระดับภูมิภาคและ

ระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้การป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคดี

ความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณา พิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายวิธีพิจารณา

คดีที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นใช้บังคับ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ขึ้น แต่

พระราชบัญญัติดังกล่าวมีรายละเอียดแตกต่างจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยท่ีมีหลักประกันใน

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาหรือของจ�าเลยไว้ จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐในการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกล่าว

หาในฐานะประชาชน ไม่ว่าประชาชนนั้นจะอยู่ในสถานะเป็น “ผู้เสียหาย” หรือ “ผู้ถูกด�าเนินคดี” ก็ตาม หลักการตาม 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นั้นหากพิจารณาในด้านหนึ่งอาจเป็นการปราบปรามการกระท�าความผิดค้ามนุษย์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากพิจารณาอีกด้านหนึ่งอาจเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกด�าเนินคดีได้ ซ่ึงรัฐเองก็มีหน้าที่

ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกด�าเนินคดีด้วยเช่นกัน

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ถูกด�าเนินคดี, กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, วิธีพิจารณาความอาญา, วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

Abstract

 Thailand classifies a human trafficking offense as a special case with a policy to strictly enforce 

the laws to suppress such offense and to render immediate and effective assistance to the victims. 

As such offense is a serious felony and involved transnational organized crimes which seriously  

undermines human rights and threatens liberty social integrity and sustainable development of the 

กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ถูกด�ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติ

วิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551
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country. Should no urgent measures be taken to tackle such problems, not only political and economic 

stability and national security are prejudiced but also regional and international adversed impacts are 

left. To effective prevalent and suppress human trafficking and to ensure fair and expeditious court 

procedures, a specialized procedural law is require for such purposes. For these reasons, the Human 

Trafficking Procedure Act B.E 2559 was enacted. As its Act contains, provisions different from those  

of the Criminal Procedure Code which ensures protection of the rights and liberty of the accused it 

is the duty of the State to provide protection for the people whether as the “injured persons” or the 

“accused”on the one hand, the Human Trafficking Procedure Act B.E. 2559 is intended to suppress 

human trafficking but on the other hand the same Act might affect the rights of the accused whose 

rights and liberty are required to be protected as well

Keywords: The Accused, Anti - Trafficking in Persons law, Criminal Procedure, Human Trafficking   

                 Procedure

บทน�ำ
 คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ มีลักษณะของการกระท�าความ

ผิดที่ร้ายแรงและซับซ้อน ประเทศไทยได้ก�าหนดให้ความ

ผิดฐานค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษ มีความเกี่ยวข้องกับส่วน

ราชการหลายภาคส่วน การบังคับใช้กฎหมายมีความซับ

ซ้อน มีความเกี่ยวโยงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวม

ทั้งบางกรณีอาจเป็นการกระท�าความผิดที่มีลักษณะของ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ส�านักพัฒนาและสนับสนุน

คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม,2558) 

จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน และการรวบรวม

พยานหลักฐานเป็นพิเศษ แตกต่างจากคดีทั่วไป ซึ่งใช้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบังคับ และบุคคล

ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระท�าความความผิด

ฐานค้ามนุษย์นั้นนอกจากผู้เสียหายหรือเหยื่อที่กฎหมาย

มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้ว ผู้ถูกด�าเนินคดีเป็นอีก

บคุคลหนึง่ทีร่ฐัจะต้องให้ความคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพเช่น

เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีนโยบาย “การป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดให้

ทุกกระทรวง ทบวง กรม บูรณาการการท�างานร่วมกันตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ให้ทุกภาคส่วนตระหนัก

ถึงปัญหาการค้ามนุษย์และร่วมกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

และขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบ เร่งแก้ไขกฎกระทรวง

และข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถท�างาน

ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบอย่างแท้จริง พร้อมด�าเนินการกับ

ผู้กระท�าความผิดทั้งข้าราชการและพลเรือนอย่างจริงจัง 

(ภทัรวทิย์ อบสวุรรณ, 2550) จงึท�าให้การบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของผู้ถูกด�าเนินคดีเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

จะน�าเสนอว่าหลักการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ท่ีแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา นั้นมีผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของผู้ถูกด�าเนินคดีค้ามนุษย์อย่างไร

 สิทธิและเสรีภำพของผู้ถูกกล่ำวหำที่ควรได้รับ

กำรคุ้มครอง

 สิทธิข้ันพื้นฐานท่ีกฎหมายต้องรับรองคือ สิทธิ

มนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีแนวคิดพื้น

ฐานมาจากสิทธิตามธรรมชาติ ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวมุ่งหมาย

จะจ�ากัดการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู ้ใช้อ�านาจ

ปกครองเป็นหลัก (วีระ โลจายะ, 2524) การละเมิดสิทธิ

ดังกล่าวเท่ากับกระท�าต่อสภาพความเป็นมนุษย์ (กุลพล 

พลวัน, 2538) ซ่ึงในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญานั้นมีหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วย

กันดังเช่น คดีค้ามนุษย์ แม้ว่าจะได้บัญญัติหลักประกันการ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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คุ้มครองสิทธิเสรีภาพไว้แล้วก็ตามแต่อาจเกิดการกระท�าที่

มีลักษณะของการละเมิดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาได้ ปัจจัย

หน่ึงอาจเกิดจากการมองภาพผู้ถูกกล่าวหาในทางลบและ

ความเชื่อว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท�าความผิดจริง ซ่ึงจ�าเป็น

ที่พนักงานผู้มีอ�านาจจะต้องปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ

เสียใหม่ (กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์,2545) รวมถึงปรับเปลี่ยน

โครงสร้างระบบยติุธรรมบางส่วน และเปลีย่นแปลงนโยบาย

ที่ส�าคัญๆ ในลักษณะของการปฏิรูปการบริหารยุติธรรมให้

มปีระสทิธิภาพ มกีารปฏริปูการด�าเนนิคดีให้มปีระสทิธภิาพ 

ปฏิรูปการปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิดให้มีประสิทธิภาพ 

ปฏิรูประบบตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชมุชนและประชาสงัคมในกระบวนการยตุธิรรม 

ส่งเสริมการพัฒนามาตรการทางกฎหมายพร้อมเสริมสร้าง

องค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม เหตุท่ีรัฐต้อง

ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นภาระการพิสูจน์

ความผิดส�าหรับผู้ถูกกล่าวหาในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และ

ตามกฎหมายยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสิน จึงควร

ได้รับการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งตามปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ก�าหนดสิทธิว่า “มนุษย์ทุก

คนเกิดมาเท่าเทียมกันในศักด์ิศรี มีสิทธิได้รับการยอมรับ

นับถือว่าเป็นบุคคล และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน”(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน) ซึ่ง

จากหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์แล้ว สิทธิต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปน้ีย่อมได้รับ

การรับรองและคุ้มครองด้วย (ภัทรวิทย์ อบสุวรรณ, 2550)

 1. สิทธิที่จะไม่ถูกกระท�าในลักษณะประจานหรือ

หยามเกียรติ

 การประจานหมายถึง การเป ิดเผยความชั่ว

ให้รู ้ทั่วกัน (ค�าว่า “ประจาน” ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า “ก. 

ประกาศเปิดเผยความชั่วให้รู ้กันด้วยวิธีต่างๆ เช่น พูด

ประจาน ตัดหัวเสียบประจาน พาตระเวนประจานท่ัว

เมือง)ซ่ึงการประจานจะต้องมีการกระท�าที่น�าเสนอให้

กับคนทั่วไป ในลักษณะที่ท�าให้บุคคลนั้นเชื่อว่า ผู้กระท�า

เป็นคนไม่ดี เป็นผู้ที่กระท�าความผิด ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากใช้ถ้อยค�าหรือ

การกระท�าใดๆ ที่ท�าให้บุคคลทั่วไปคิดว่า ผู้ต้องหา หรือ

จ�าเลยเป็นผู้กระท�าความผิด เท่ากับเป็นการประจานผู้

ถูกกล่าวหา เพราะเป็นถ้อยค�าหรือการกระท�าท่ีแสดงให้ผู้

อ่านหรือผู้ฟัง หรือผู้พบเห็น เกิดความเช่ือว่าผู้ต้องหาเป็น

ผู้กระท�าความผิดอย่างแท้จริง ซึ่งท�าให้ผู้นั้นต้องอับอายถูก

ดูหมิ่น ถูกเหยียดหยามแก่คนท่ัวไป เช่น การน�าผู้ต้องหา

มาแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในลักษณะเป็นการ

ยืนยันความผิดของผู้ต้องหา หรือการน�าตัวผู้ต้องหาไปน�า

ชี้ที่เกิดเหตุโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนก็ตาม (ภัทรวิทย์  

อบสุวรรณ, 2550)

 การหยามเกียรติ (degrading treatment)  

หมายถงึ การปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้ในลกัษณะทีท่�าให้บคุคลนัน้

ต�า่กว่าบุคคลอืน่ หรอืบังคบัให้บุคคลต้องกระท�าการทีข่ดัต่อ

เจตจ�านง หรือจิตส�านึกของบุคคลนั้นเอง (Dijk ,1990) ดัง

นั้นการหยามเกียรติบางกรณีอาจไม่ใช่การประจาน ขึ้นอยู่

กับข้อเท็จจริงว่าการหยามเกียรตินั้นกระท�าต่อสาธารณชน

หรือไม่ เพราะเพียงแค่ผู้ถูกกระท�าได้รับความอับอายใน

สายตาของตนเองก็เป็นการหยามเกียรติแล้ว ดังเช่น การ

ค้นตัวผู้ถูกกล่าวหาโดยให้เปลื้องเสื้อผ้า การขังเดี่ยวเป็น

เวลานานเกินควร หรือการใช้ก�าลังบังคับในการจับกุม  

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุยชนข้อ 5 ก�าหนด

ว่า “บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือให้ได้รับการปฏิบัติ หรือ

การลงโทษทีท่ารณุโหดร้าย ไร้มนษุยธรรมหรอืหยามเกยีรติ

ไม่ได้ (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมอืง ข้อ 7,อนสุญัญาเพือ่คุม้ครองสทิธมินษุยชนและ

เสรีภาพข้ันพื้นฐาน ข้อ 3) เนื่องจากสิทธิมนุษยชนถูกสร้าง

ข้ึนมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (จรัญ โฆษณา

นันท์, 2528) จึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีพิจารณา

ความอาญา และฐานะของผู้ถูกกล่าวหา ซ่ึงในแง่ของการ

คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ตามท่ีปฏิญญาสากลว่าด้วย

สทิธมินษุยชน ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย เป็นเพยีงผูถ้กูกล่าวหาว่า

กระท�าความผดิ และอาจถกูจ�ากดัสทิธเิสรภีาพบางประการ

เพือ่ให้การด�าเนนิคดเีป็นไปโดยสะดวก แต่บคุคลทีถ่กูกล่าว

หานั้นยังคงเป็นมนุษย์ซึ่งมีสิทธิและศักดิ์ศรีย่อมมีสิทธิได้

รับการคุ้มครองไม่ถูกประจาน การประจานผู้ถูกกล่าวหา 

ย่อมเท่ากับเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่

กฎหมายรับรอง จึงเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน

ซึ่งโดยหลักแล้วในการใช้อ�านาจของรัฐ จะล่วงละเมิดสิทธิ

ดังกล่าวไม่ได้ (ภัทรวิทย์ อบสุวรรณ,2550) การด�าเนินคดี

ในช้ันสอบสวนพบว่า มีการกระท�าในลักษณะประจานเป็น

จ�านวนมากซ่ึงกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
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เป็นมนุษย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้กระท�าละเมิดย่อมมีความผิดและ

ต้องได้รับโทษ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติให้อ�านาจไว้ซึ่ง

ต้องเป็นไปเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น ที่ส�าคัญการกระท�าดังกล่าว

มีผลต่อการรับฟังพยานในชั้นศาล ว่าจะยอมรับฟังพยาน

หลักฐานที่ได้มาโดยละเมิดสิทธิดังกล่าวหรือไม่ จึงข้ึนอยู่

กับว่าจะให้ความส�าคัญระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูก

กล่าวหา กับการอ�านวยความสงบสุขของรัฐมากกว่ากัน แต่

โดยหลักแล้วศาลจะไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มา

จากการละเมิดสิทธิดังกล่าว ดังนั้นการกระท�าในลักษณะ

ประจานและหยามเกียรติผู ้ต้องหาจึงเป็นการละเมิดต่อ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามปฏิญญาสากลที่ว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนซึ่งไม่สามารถจะกระท�าได้

 2. สิทธิในฐานะประธานแห่งคดี

 สบืเนือ่งจากความต้องการในการแก้ไขข้อบกพร่อง

ของระบบไต่สวนทีเ่หน็ว่าผูต้้องหาจากการเป็นกรรมแห่งคดี 

หรือวัตถุแห่งคดีมาเป็นประธานแห่งคดีในระบบกล่าวหา

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ต้องหา โดยการแยกหน้าที่

ในการสอบสวนฟ้องร้องและหน้าที่พิจารณาคดีพิพากษา

ออกจากกัน แล้วยกฐานะของผู้ถูกกล่าวหาขึ้นเป็นประธาน

แห่งคดีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีได้อย่าง

เต็มที่ (คณิต ณ นคร,2555)

 จากหลักการดังกล่าวรัฐจึงต้องด�าเนินการดังนี้

 ก.รัฐต้องจัดทนายความให้กับผู้ต้องหาเพื่อจะได้

ต่อสู้คดีกับอัยการได้อย่างเท่าเทียม เพราะบางกรณีผู้ถูก

กล่าวหาไม่สามารถจ้างทนายความมาต่อสูค้ดไีด้ ดงันัน้หาก

มีการร้องขอรัฐต้องจัดหาทนายความเข้าไปช่วยเหลือ และ

ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจ�าเลยมีอายุไม่ถึง 18 

ปี แม้ไม่มีการร้องขอทนายความรัฐก็ต้องจัดหาทนายความ

ให้กับผู้ถูกกล่าวหา

 ข.ต้องมีการแจ้งสิทธิให้ทราบตามบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ระบุว่า หาก

จะถามค�าให้การผู้ต้องหา ถ้าเจ้าพนักงานสอบสวนไม่แจ้ง

สิทธิให้ทราบก่อน ถ้อยค�านั้นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐาน

ไม่ได้

 ค. พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

ทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษกับผู้ต้องหาในการแสวงหาและ

รวบรวมพยานหลักฐาน ในการแสวงหา และรวบรวมพยาน

หลักฐานของเจ้าพนักงานสอบสวน  พนักงานสอบสวนต้อง

รวบรวมพยานหลกัฐาน เพือ่พสิจูน์ว่าจ�าเลยมผีดิหรอืบรสิทุธิ์ 

ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะยอมรับสารภาพแล้วก็ตาม (ภัทรวิทย์ 

อบสุวรรณ, 2550)

 3. สิทธิให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็น

ผู้บริสุทธิ์

 ผู ้ถูกกล่าวหา หมายความถึงท้ังผู ้ต้องหา และ

จ�าเลย (ณรงค์ ใจหาญ,2546) ผู้ต้องหาคือ บุคคลผู้ถูก

หาว่ากระท�าผิดแต่ยังไม่ถูกฟ้องต่อศาล (คณิต ณ นคร, 

2529). ฐานะของผู้ถูกด�าเนินคดี ในคดีอาญา ส่วนจ�าเลย

คือ บุคคลซึ่งฟ้องต่อศาลแล้วโดยข้อหาว่ากระท�าความผิด 

ซึ่งแสดงว่าจนกว่าจะถูกฟ้องต่อศาลผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่มี

ความผิด แนวคิดท่ีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็น

ผู้บริสุทธิ์ เหตุผลเพื่อให้โจทก์หรือผู้กล่าวหาต้องเป็นฝ่าย

รวบรวมพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิด ซ่ึงจากแนวคิด

ดังกล่าวโจทก์มีหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานเพื่อน�ามา

พิสูจน์ความผิด ตามท่ีตนตั้งข้อกล่าวหาเอาไว้ เพื่อให้ศาล

ช่ังน�้าหนักพยานหลักฐาน ซ่ึงการพิจารณาของศาลต้องเป็น

ไปอย่างรอบคอบ ก่อนที่ศาลจะพิพากษาลงโทษ หากพยาน

หลักฐานมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจ�าเลยกระท�าความผิด

จริงหรือไม่ ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ�าเลย

แม้จ�าเลยจะยอมรับสารภาพก็ตาม และถึงแม้ผู้ต้องหาจะ

อยู่ในช้ันก่อนพิจารณา หลักการดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ผู้

ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานะท่ี

ไม่ใช่ผู้ต้องโทษ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงมีหน้าท่ีต้องละเว้น ไม่

พิพากษาผู้ต้องหาก่อนท่ีผลของคดีจะปรากฏ อันเป็นการ

ป้องกันไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา

เยี่ยงผู้กระท�าความผิด ก่อนมีค�าพิพากษาของศาล และ

จะฝ่าฝืนไม่ได้แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะยอมรับก็ตาม

 4. สทิธใินการให้ถ้อยค�าทีไ่ม่เป็นปฏปัิกษ์ต่อตนเอง

 การให้ถ้อยค�าอันเป็นเท็จ การเบิกความเท็จ หรือ

ให้จดข้อความอนัเป็นเทจ็ หรอืเบกิความเทจ็ ล้วนเป็นความ

ผิดตามกฎหมายอาญาหากไม่ก�าหนดสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค�า

ปรักปร�าตนเอง แก่ผู้ถูกกล่าวหา เท่ากับเป็นการบังคับให้

ผู ้ถูกกล่าวหาต้องพูดความจริง เพราะการไม่ให้ถ้อยค�า

ปรักปร�าตนเองย่อมท�าให้ผู ้ถูกกล่าวหาต้องรับผิดอาญา

เพิ่มอีกฐานหนึ่ง หรืออาจหลายฐาน ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการ

ค้นหาความจริงท่ีไม่ถูกต้อง

 สิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อ

ตนเอง นับว่าเป็นสิทธิท่ีถูกกระทบกระเทือนมากที่สุด 

โดยเฉพาะการให้ถ้อยค�าในชั้นสอบสวน เพราะเป็นการให้
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ถ้อยค�าตามล�าพงัระหว่างผูต้้องหากบัพนกังานสอบสวนซึง่มี

อ�านาจเหนือ อาจท�าให้ผูต้้องหาเกดิความเกรงกลวัหรอือาจ

ถูกบังคับให้ต้องให้ถ้อยค�า เพราะการสอบสวนไม่ได้กระท�า

โดยเปิดเผยเหมอืนการพจิารณาในชัน้ศาล แต่อย่างไรกต็าม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณานความอาญาอนุญาตให้ผู ้

ต้องหาสามารถน�าทนายความส่วนตัว หรือบุคคลท่ีตนไว้

วางใจให้เข้าร่วมรับฟังการสอบสวนได้ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการสอบสวน ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะมีความศักดิ์สิทธิ์

ต่อเมื่อมีสภาพบังคับได้ ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ของผู้ถูกกล่าวหา สภาพบังคับคือ การไม่รับฟังพยานหลัก

ฐานที่ได้มาโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งอาจแยกออกได้เป็น 

ถ้อยค�าที่ได้มาจากการจูงใจ มีค�ามั่นสัญญาขู่เข็ญ หลอก

ลวง ถูกทรมาน หรือใช้ก�าลังบังคับ และถ้อยค�าที่ได้มา

จากการกระท�าโดยมิชอบประการใดๆ (เกียรติขจร วัจนะ

สวัสดิ์, 2549) เช่นกรณีที่พนักงานสอบสวนปฏิเสธไม่ให้

ทนายความเข้ารับฟังการสอบสวน เป็นการกระท�าที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพก็จะ

รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้

 5. สิทธิกลับคืนสู่สังคมอย่างปรกติสุข

 การด�าเนินคดีอาญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มัก

จะมีลักษณะของการประจานอยู่เสมอเนื่องจากไม่ต้องการ

ให้บคุคลอืน่กระท�าตามเป็นเยีย่งอย่างจงึต้องแสดงให้บุคคล

อื่นรับรู้และแสดงให้เห็นถึงผลของการกระท�าดังกล่าวและ

ท�าให้ผู้กระท�าผิดรู้สึกอับอาย ลดศักดิ์ศรีและคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการสร้างมลทินทางสังคมให้กับผู้กระท�า

ความผิด จนไม่อาจแก้ไขกลับคืนให้ดีดังเดิม (ประเสริฐ  

เมฆมณี,2523) ส่งผลให้ผู้กระท�าความผิดเมื่อพ้นโทษออก

มาแล้ว ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปรกติสุข ซ่ึงการ

ท�าให้บุคคลไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูก

ต้องในการด�าเนินคดีอาญา (คณิต ณ นคร, 2529). แม้ว่า

ในปัจจุบันมีแนวโน้มในการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการ

ลงโทษจากการแก้แค้นทดแทนเป็นการลงโทษเพื่อยับยั้ง

เพื่อป้องกันสังคม อันเป็นการตัดโอกาสไม่ให้ผู ้กระท�า

ความผิดกลับไปกระท�าความผิดซ�้าอีกแต่แนวคิดดังกล่าว

ไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติ กล่าวคือเมื่อผู้กระท�าความผิด

พ้นโทษออกมาแล้วแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม

เพราะฐานะและชื่อเสียงของบุคคลเหล่าน้ีอาจเสื่อมลงไป 

ขาดความน่าเชื่อถือจากสังคมและถูกตัดโอกาสต่างๆใน

สังคม ท้ายทีส่ดุผูท้ีเ่คยกระท�าความผดิเหล่านีก้จ็ะเกดิความ

รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม เกิดความท้อแท้และกลับมาก

ระท�าความผิดซ�้าหรือกระท�าความผิดต่อเนื่องในลักษณะ

อื่นอีก (อุททิศ แสนโกศิก, 2525) ซ่ึงจากการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานสอบสวน ในการควบคุมผู้ต้องหาในคดีอาญา 

มักจะกระท�าในลักษณะประจานแม้ว่าผู้นั้นอาจเป็นเพียง

ผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าความผิดเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการน�า

บุคคลดงักล่าวมาแถลงข่าว การน�าตวัไปท�าแผนประกอบค�า

รับสารภาพหรือการน�าตัวไปขอขมาต่อญาติของผู้เสียหาย 

ส่งผลให้ประชาชนผู้ท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารย่อมเชื่อว่า

บุคคลนั้นเป็นผู้กระท�าความผิดที่แท้จริงเสียแล้ว ท�าให้ถูก

กีดกันออกจากสังคมเป็นเหตุให้เมื่อศาลยกฟ้องผู้ถูกกล่าว

หาก็ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข (ภัทรวิทย์ 

อบสุวรรณ, 2550)

 6. สิทธิในการด�าเนินคดีอย่างเป็นธรรม (Right  

to a Fair Trial)

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 ได้

รับรองเรื่องความเป็นธรรม (fair) ในการด�าเนินคดี และต่อ

มาหลกัการและแนวคดิเรือ่งการด�าเนนิคดทีีเ่ป็นธรรม ได้รบั

การพัฒนาจนเกิดการยอมรับและตอบสนองอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินคดีที่เป็นธรรม เป็นหลักการพื้นฐานของความ

ยุติธรรมและสันติภาพ เป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐในการ

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นเคร่ือง

มือที่จะป้องกันการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ (abuse of 

power) เป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับ การปฏิบัติ

ด้วยกระบวนการทางกฎหมายท่ีแน่นอน คาดหมายได้และ

เป็นธรรมซ่ึงเป็นหลักการพื้นฐานของหลักการปกครองโดย

กฎหมายหรือท่ีรู้จักกันว่าหลักนิติธรรม (the rule of law) 

(น�้าแท้ มีบุญสล้าง, 2557)

 หลักประกันสิทธิของผู้ถูกกล่ำวหำตำมประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย

 หลักประกันสิทธิหมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ

ต่างๆ ท่ีน�ามาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน 

เพื่อให้เกิดความแน่นอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก ซึ่ง

อาจจะก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา หรือในพระราชบัญญัติต่างๆ ก็ได้ ซ่ึงแต่เดิม

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยไม่ได้ให้

ความส�าคญักบัการประกนัสทิธเิสรภีาพมากนกั เนือ่งจากวธิี

การในการพิสูจน์ความผิดสมัยก่อนใช้จารีตนครบาล (ชาย 

เสวิกุล, 2523) โดยเป็นการน�าโทษทางอาญามาใช้ทรมาน



16 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

เพื่อให้ผู้กระท�าความผิดยอมรับสารภาพ ซี่งแสดงให้เห็นว่า

ในอดตีกฎหมายไม่ได้ให้ความส�าคัญกบัการคุ้มครองสทิธโิดย

เฉพาะสทิธิทีจ่ะไม่ถกูกระท�าในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์ จนกระทัง่

ประเทศไทยประสบกบัปัญหาสทิธสิภาพนอกอาณาเขตจาก

ประเทศมหาอ�านาจในยุคล่าอาณานิคม ท�าให้ประเทศไทย

จ�าเป็นต้องปรับตัวและหันมาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 5 ส่งผลให้กระบวนการพิจารณามีการพิสูจน์ความผิด

ด้วยพยานหลักฐานและแยกอ�านาจตุลาการออกจากฝ่าย

บริหารในการพิจารณา (เกียรติขจร และอื่นๆ , 2529) รวม

ทั้งมีการบัญญัติสิทธิต่างๆของผู้ถูกกล่าวหาและก�าหนด

ขอบเขตการใช้อ�านาจของเจ้าพนักงานของรัฐไว้อย่างชัด

แจ้ง (คณิต ณ นคร, 2555) ต่อมาเมื่อมีประมวลกฎหมาย

วิธพีจิารณาความอาญาและมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง

เข้าสู่ประชาธิปไตย จึงได้มหีลกัประกนัสทิธแิละเสรภีาพของ

ประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในหัวข้อต่อไปจะเป็นการ

ศึกษาถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาซ่ึง

เกี่ยวข้องกับการใช้อ�านาจของพนักงานสอบสวนที่ส�าคัญๆ

ซึ่งรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และการกระท�าความผดิทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของผู้ถูกด�าเนินคดี ดังต่อไปนี้

 1. หลักประกันสิทธิที่จะไม่ถูกกระท�าในลักษณะ

ประจาน

 วตัถปุระสงค์ของหลกัการดงักล่าววเพือ่ป้องกนัไม่

ให้มีการกระท�าในลักษณะของการหยามเกยีรตแิละศกัดิศ์รี

ของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีรัฐ

จะละเมิดไม่ได้ (ภัทรวิทย์ อบสุวรรณ, 2550) และในขณะ

เดยีวกนัรฐัต้องคุม้ครองสทิธเิสรภีาพให้กบัประชาชนด้วย ซึง่

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 

26 ได้ก�าหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนจะกระท�าไม่ได้หรือท�าได้เท่าที่

กฎหมายให้อ�านาจไว้เท่าน้ันและต้องไม่เพ่ิมภาระหรือจ�า

กัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะ

กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ พร้อม

ทั้งต้องระบุเหตุผลในการใช้อ�านาจดังกล่าวไว้ในมาตรา 

28 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

นอกจากนี้การจับกุมคุมขังบุคคลที่มีลักษณะของการหยาม

เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จะกระท�าไม่ได้

 นอกจากนี้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 

5 ก�าหนดว่า “บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ

หรือการลงโทษท่ีทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือหยาม

เกียรติมิได้” และปฏิญญาว่าด้วยยการคุ้มครองบุคคลทุก

คนให้พ้นจากการกระท�าทรมานฯ ข้อ 3 ก�าหนดว่า “จะ

ต้องไม่มีประเทศใดยินยอมให้มี หรือเพิกเฉยต่อการกระ

ท�าทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เป็นการ

ทารุณ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ แม้แต่กรณีท่ีเป็นพฤติการณ์พิเศษ(กิตติพงษ์ กิตติ

ยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ, ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, 2548)

 2. หลักประกันสิทธิที่จะไม่ถูกกระท�าโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย

 วตัถปุระสงค์ของกฎหมายลกัษณะนีม้แีนวคดิหลกั

เพื่อป้องกันปราบปราม พนักงานสอบสวนผู้ใช้อ�านาจ มิให้

กระท�าต่อผูถ้กูกล่าวหาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะหาก

เป็นเช่นนั้นศาลจะลงโทษโดยการไม่รับฟังพยานหลักฐาน

ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ซ่ึงจะส่งผลต่อพยาน

หลักฐานที่พนักงานสอบสวนที่ได้รวบรวมมา ซึ่งเป็นไป

ตามมาตรา 226 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ซึ่งหลักประกันสิทธิที่จะไม่ถูกกระท�าโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้อ�านาจ

โดยไม่ชอบของพนักงานสอบสวนในการจับ การค้น การ

ยึด การขัง การปล่อยช่ัวคราวโดยไม่มีหมายศาลหรือเหตุ

จ�าเป็นโดยที่ไม่ต้องขอหมายศาล หรือในเรื่องของการ

ให้ถ้อยค�าท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 135 หรือการไม่แจ้งสิทธิให้

เขาทราบถึงสิทธิ ที่จะมีทนายความคุ้มครองสิทธิ หรือสิทธิ

ท่ีจะไม่พูด ซ่ึงในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน

สอบสวน หากพนักงานสอบสวนใช้อ�านาจโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย จะส่งผลให้การใช้อ�านาจของพนักงานสอบสวน

ขัดต่อหลักประกันสิทธิดังกล่าว ท่ีอาจต้องห้ามรับฟังเป็น

พยานหลักฐานได้เหมือนกัน ซ่ึงหลักประกันสิทธิของผู้

ต้องหาท่ีจะไม่ถูกกระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจ

แยกออกได้เป็น สิทธิท่ีจะได้รับแจ้งสิทธิให้ทราบ สิทธิที่จะ

มีทนายความพิทักษ์สิทธิและมีบุคคลที่ไว้วางใจเข้าฟังการ

สอบปากค�า สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนและการพิจารณา

คดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม สิทธิของผู้

ต้องหาที่ให้กระท�าหรือไม่กระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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(ภัทรวิทย์ อบสุวรรณ, 2550)

 3. หลักการด�าเนินคดีที่เป็นธรรม

 หลกัการด�าเนินคดีทีเ่ป็นธรรม เป็นหลกัการพืน้ฐาน

ที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะน�าไปสู่ความยุติธรรมและสันติภาพ 

หลักการด�าเนินคดีที่เป็นธรรมเป็นเครื่องมือส�าคัญของ

รัฐ ในการด�ารงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม 

ป้องกนัการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ ของเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจ

และเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับการปฏิบัติ ด้วย

กระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจน แน่นอน คาดหมายได้

และเป็นธรรมส่วนหลักการด�าเนินคดีที่เป็นธรรม ได้ถูก

ขยายความรวมเอาแนวความคิดเรื่องสิทธิผู้ถูกกล่าวหา ไว้

เป็นส่วนหนึ่งของหลักการด�าเนินคดี ที่เป็นธรรมด้วยและ

บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใน

ประเทศไทยแนวความคิดเรื่องสิทธิผู้ถูกกล่าวหา และหลัก

นิติธรรม ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานแต่ถูกบัญญัติ

ไว้ปะปนกันไม่ชัดเจนโดยหลักการดังกล่าวได้ถูกบัญญัติ

รับรองปะปนกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2560 โดยมีสาระส�าคัญคือบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้น

แต่ได้กระท�าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้น

บัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่

บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่

ในเวลาที่กระท�าความผิดมิได้ (หลักนิติธรรม) ในคดีอาญา 

ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด 

(หลักสิทธิของผู้ถูกด�าเนินคดี) ก่อนมี ค�าพิพากษาอันถึงท่ี

สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคล

นั้นเสมือนเป็น ผู้กระท�าความผิดมิได้ (น�้าแท้ มีบุญสล้าง, 

2557)

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติ

รายละเอียดในการรับรองสิทธิของผู้ต้องหาไว้หลายมาตรา

โดยมปีระเดน็ทีไ่ด้รบัการคุม้ครอง เช่น ให้พนกังานสอบสวน

รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�าผิดและพิสูจน์

ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ผู้ต้องหามี

สิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และ

เป็นธรรม ผู ้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู ้ซ่ึงตนไว้

วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้ พนักงานสอบสวน

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จ

จริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ห้ามมิให้พนักงานสอบสวน

ตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอื่นเพ่ือป้องกันมิให้

บุคคลใดให้ถ้อยค�า ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจห้ามมิให้

พนักงานสอบสวนท�าหรือจัดให้ท�าการใด ๆ  ซ่ึงเป็นการให้

ค�ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก�าลังบังคับ หรือ

กระท�าโดยมิชอบประการใด ๆ  เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่าง

ใด ๆ ในเรื่องท่ีต้องหานั้น เป็นต้น ท้ังนี้หลักการเหล่านี้ถูก

ก�าหนดขึ้นเพื่อจ�ากัดและสร้างขั้นตอนการใช้อานาจรัฐให้มี

หลักประกันดีที่สุด ที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มท่ี

ในการต่อสู้คดีเพื่อป้องกันการลงโทษทางอาญาผู้บริสุทธิ์ 

(น�้าแท้ มีบุญสล้าง, 2557)

 4. หลักพิจารณาคดีต่อหน้าจ�าเลย (Right to 

confront)

 แนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จ�าเลยทราบว่า

เขาถูกกล่าวหาอย่างไร และสามารถน�าเสนอข้อเท็จจริง

ท่ีถูกต้องหรือสามารถโต้แย้งได้ ซึ่งหากไม่ได้กระท�าการ

ดังกล่าวต่อหน้าจ�าเลยก็จะไม่สามารถใช้ยันจ�าเลยได้ตาม

หลัก Confrontation (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2560) 

และการท่ีจ�าเลยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาความ

จริงในกระบวนพิจารณานั้นจักท�าให้จ�าเลยมีสิทธิที่จะได้

รับการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม ตามหลักการสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง  

และสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 สิทธิท่ีได้รับการพิจารณาคดี

ต่อหน้า และสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้ด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้

ช่วยเหลอืทางกฎหมายทีป่ระสงค์ สทิธทิีจ่ะตรวจสอบพยาน

หรือถามค้านพยานท่ีเป็นฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นพยานฝ่าย

ตนท่ีให้การเป็นปรปักษ์กับตน) และจากหลักการท่ีว่าศาล

ต้องพิจารณาคดีโดยฟังความทุกฝ่าย และต้องวินิจฉัยคดี

อาญาเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามเนื้อหาไม่ใช่รูปแบบ (คณิต 

ณ นคร, 2529) ดังนั้นการท่ีมีพยานหลักฐานมาปรักปร�า

จ�าเลยจึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้จ�าเลยซ่ึงเป็นผู้

ถูกกล่าวหาได้น�าเสนอข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งด้วย เพื่อการ

วินิจฉัยอย่างรอบด้านของศาล (ณรงค์ ใจหาญ ,2561) หลัก

การพิจารณาต่อหน้าจ�าเลยนี้ถือเป็นหลักการท่ีได้รับการ

ยอมรบัทัง้ระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) และระบบ

ประมวลกฎหมาย (Civil Law) เป็นหลักการสากลที่จ�าเลย

ในฐานะประธานแห่งคดีไม่ใช่กรรมท่ีถูกซักฟอกเหมือนใน

ระบบไต่สวนแบบดั้งเดิม และจะได้ต่อสู้คดีและรับทราบข้อ

เท็จจริงท่ีตนเองถูกปรักปร�า ซ่ึงการอยู่ในห้องพิจารณาคดี

นั้นนอกจากจะเป็นการตรวจสอบพยานฝ่ายโจทก์ในระบบ

กล่าวหาของคอมมอนลอว์แล้ว การอยูใ่นกระบวนพจิารณา

ท�าให้สามารถน�าเสนอข้อเท็จจริงบางอย่างต่อศาลเพื่อให้
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ศาลพิจารณาข้อมูลที่แตกต่างได้ และตอบค�าถามต่างๆ 

ของศาลเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเน้ือหาของคดีรวมถึง

การรับฟังข้อต่อสู้ของจ�าเลยด้วย (Schwenk, 1957)

 กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ถูกด�ำเนิน

คดีตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์

 1. หลักประกันสิทธิที่จะไม่ถูกกระท�าในลักษณะ

ประจานในคดีค้ามนุษย์

 เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2559 จะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของพระราช

บัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ ้มครองผู้เสียหายในคดีเป็นหลักโดย

ไม่ได้กล่าวถึงหลักประกันสิทธิของผู้ถูกด�าเนินคดีในคดีค้า

มนุษย์ที่จะไม่ถูกกระท�าในลักษณะประจานนอกเหนือจาก

ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่

อย่างใด แต่เน่ืองจากในคดีค้ามนุษย์นั้นมักจะเป็นคดีท่ีได้

รับความสนใจในการน�าเสนอข่าวต่อสาธารณชน ซึ่งอาจจะ

กระทบต่อสทิธิของผูถ้กูด�าเนนิคดีทีจ่ะถกูกระท�าในลกัษณะ

ประจานได้ เช่นการให้ข่าวในคดีค้ามนุษย์ แม้ว่าการให้ข่าว

ในคดีอาญาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม

จะเป็นการกระท�าที่ชอบด้วยหลักการประชาธิปไตยและ

เป็นการตอบสนองต่อสทิธขิองสาธารณชนทีจ่ะรบัรูข่้าวสาร

แต่การตอบสนองสทิธดัิงกล่าวขดัต่อสทิธขิองผูถ้กูด�าเนนิคดี

และกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมโดยส่วนรวมได้ เช่น

การน�าตัวผู้ต้องหาไปท�าแผนประกอบค�ารับสารภาพโดย

มีการเผยแพร่ภาพทางสื่อมวลชน หรือการที่เจ้าพนักงาน

ต�ารวจจับผู้ต้องหาได้และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเก่ียวกับ

การกระท�าความผิดของผู้ต้องหาโดยความผิดในลักษณะ

ยืนยันความผิดของผู้ต้องหาด้วยความมีอคติ ซึ่งการกระท�า

ในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญา

หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา พนักงานอัยการ และศาล

เพราะข่าวทีเ่ผยแพร่ออกมาย่อมเข้าสูก่ารรบัรูข้องประชาชน

และสามัญส�านึกของผู้อ่านข่าวย่อมคิดว่าเป็นจริงดังท่ีข่าว

ปรากฏ และเชื่อว่าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้กระท�าความผิดจริง 

และต่อมาหากพนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้องคดีหรือศาล

ยกฟ้องคดีน้ัน ย่อมก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และส่ง

ผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

โดยทั่วไป (มานพ เนตรภู่, 2547) และเป็นการขัดกับหลัก

ประกันสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกด�าเนินคดีที่จะไม่ถูกกระท�าใน

ลักษณะประจานและการสันนิษฐานว่าจ�าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์

จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาในระหว่างนั้นจะปฏิบัติเหมือน

ดังผู้ถูกด�าเนินคดีนั้นเป็นผู้กระท�าความผิดไม่ได้

 2. หลักประกันสิทธิที่จะไม่ถูกกระท�าด้วยการก

ระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีค้ามนุษย์

 หลกัประกนัสทิธทิีจ่ะไม่ถกูกระท�าโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้อ�านาจ

โดยไม่ชอบของเจ้าพนักงานสอบสวนในการจับ การค้น 

การยึด การขัง การปล่อยช่ัวคราวโดยไม่มีหมายศาลหรือ

เหตุจ�าเป็นโดยท่ีไม่ต้องขอหมายศาล หรือในเรื่องของการ

ให้ถ้อยค�าท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ชอบ หรือการไม่แจ้งสิทธิให้เขา

ทราบถึงสิทธิ ท่ีจะมีทนายความคุ้มครองสิทธิ ซ่ึงในคดีค้า

มนุษย์โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ได้บัญญัติเก่ียวกับสิทธิ

ดังกล่าวไว้ กล่าวคือ การใช้มาตรการพิเศษตามกฎหมาย 

เช่น การค้นโดยไม่มหีมาย การเข้าถึงข้อมลูการตดิต่อสือ่สาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (การดักฟัง) และการแฝงตัว ซ่ึงในคดี

ค้ามนุษย์นั้นยังไม่ได้มีการใช้มาตรการพิเศษดังกล่าวดังเช่น

ในคดียาเสพติด ที่อาจจะท�าให้เป็นการละเมิดการคุ้มครอง

สิทธิของผู้ถูกด�าเนินดคีได้ (ส�านักพัฒนาและสนับสนุนคดี

พิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2558)

 การค้นโดยไม่ต้องมีหมาย ซี่งเป็นการกระท�าที่

ขัดต่อหลักการประกันสิทธิท่ีจะไม่ถูกกระท�าท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายนั้นมีมาตรการท่ีให้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีมีบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่และต้องแสดงบัตรก่อนการปฏิบัติตาม

ขั้นตอน เมื่อค้นแล้วก็ให้รายงานเหตุในการค้นต่อศาล ศาล

ก็จะใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 การด�าเนินการเก่ียวกับผู้ต้องหา 

เช่น การออกหมายจับ การขัง และการปล่อยช่ัวคราวการ

คดัค้านการประกนัตวั ตามประมวลวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา 108 (5) กรณีที่ผู้ต้องหาต่างชาติ หากปล่อยตัวแล้ว

ก็มักจะมีปัญหาการหลบหนี แต่หากจะคัดค้านการประกัน

ตัวก็ต้องมีเหตุผลชัดเจน เช่นไม่มีพฤติการณ์หลบหนี หรือ

ไปเก่ียวข้องกับพยานหลักฐาน ก็ต้องอนุญาตให้ประกันตัว 

ซ่ึงเป็นหลักการท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบันมีความ

พยายามให้ศาลสามารถใช้มาตรการต่อเนือ่งเพือ่ป้องกนัการ

หลบหนีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการยึดหนังสือเดินทาง 

(Passport) ของผู้ต้องหาเพื่อประวิงเวลาไม่ให้หลบหนี โดย
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การส่งข้อมูลให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินพร้อมกับการส่งข้อมูลไปศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อ

ให้มีการยึดทรัพย์ผู้ถูกกล่าวหาเพราะเมื่อผู้ต้องหาถูกยึด

ทรพัย์แล้วอาจไม่ท�าการหลบหนี (ส�านักพฒันาและสนบัสนนุ

คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2558) 

ซี่งการใช้มาตรการต่อเนื่องดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

หากเป็นการใช้อ�านาจเกนิขอบเขตอาจส่งผลกระทบต่อการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาได้

 3. หลักการด�าเนินคดีที่เป็นธรรม ในคดีค้ามนุษย์

 หากจะพิจารณาหลักการด�าเนินคดีที่เป็นธรรมใน

คดีค้ามนุษย์ที่รัฐให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน

ในกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ สิทธิเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงสิทธิพื้นฐาน

ในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันข้ัน

พื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้

รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การ

เสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน 

การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณา

โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ 

และการได้รับทราบเหตุผลประกอบค�าวินิจฉัย ค�าพิพากษา 

หรือค�าส่ัง บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการ

พิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ผู้เสียหาย ผู้

ต้องหา โจทก์ จ�าเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานใน

คดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด�าเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวน

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็น

ปฏิปักษ์ต่อตนเอง (น�้าแท้ มีบุญสล้าง, 2557) ซึ่งในคดีค้า

มนุษย์น้ันได้ก�าหนดให้ ศาลน�าระบบการพิจารณาคดีโดย

ใช้ระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีและไม่น�าหลักการ

ถามค้าน (Cross- examination) (อุทัย อาทิเวช, 2558) 

ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญที่ท�าให้ผู้ถูกด�าเนินคดีสามารถต่อสู้

คดีได้อย่างเต็มที่มาใช้แต่ใช้การขออนุญาตศาลถามเพิ่ม

เติมซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้ท�าการ

ถามเพิ่มเติมได้หรือไม่ กรณีดังกล่าวอาจท�าให้ผู้ถูกด�าเนิน

คดีไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ตามหลัการด�าเนินคดีท่ี

เป็นธรรม

 4. หลักการค้นหาความจริงโดยผู้พิพากษาในคดี

ค้ามนุษย์

 ระบบการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นั้น กฎหมายให้

ใช้ระบบไต่สวน (Inquisitorial) (Thongprasom, 2560) 

ซึง่ระบบนีจ้ะมลีกัษณะพเิศษทีเ่น้นหลกัการค้นหาความจรงิ

โดยผู้ไต่สวนหรือศาล ศาลจึงมีบทบาทในการค้นหาความ

จริงเป็นหลัก การจัดวางบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของฝ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้อง จึงเป็นลักษณะของการช่วยศาลค้นหาความจริง 

การแพ้ชนะทางคดีจึงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีทางด้านการ

พิจารณาความ (สุพิศ ประณีตพลกรัง, 2559)

 ในส่วนของกฎหมายท่ีใช้เป็นกรอบหรอืหลกัเกณฑ์

ในการพิจารณานั้น เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญ เพราะเป็นการ

ก�าหนดรายละเอียด แนวทางต่างๆ ที่จะใช้ในการพิจารณา

คดี ส�าหรับคดีค้ามนุษย์กฎหมายได้บัญญัติว่า การพิจารณา

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 

2559 และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซ่ึงตามมาตรา 

7 ได้ให้อ�านาจประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ี

ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีอ�านาจออกข้อบังคับ เพื่อให้เป็น

ไปตามกฎหมาย หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดี

ของศาลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  

(สุพิศ ประณีตพลกรัง, 2559) ซึ่งในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับดัง

กล่าว กฎหมายบญัญตัใิห้น�ากฎหมายทีเ่กีย่วกบัวธิพีจิารณา

ความอื่นมาใช้ กล่าวคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ

อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคบั และการใช้บังคบันัน้ได้เฉพาะ

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีค้ามนุษย์เท่านั้น ดังนั้น การใช้กฎหมายส�าหรับ

การพจิารณาคดค้ีามนษุย์ ต้องเป็นไปตามล�าดบัดงักล่าว คือ 

ใช้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2559 และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาเป็นหลัก  

(สุพิศ ประณีตพลกรัง, 2559) หากจะพิจารณาจุดหลักหรือ

จดุส�าคญัของการพจิารณาคดค้ีามนษุย์นัน้ เนือ่งจากเป็นคดี

ท่ีมีผลกระทบต่างๆ ในวงกว้าง และความเสียหายก็มีการ

แผ่ขยายมากขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น กฎหมายจึงบัญญัติเกี่ยว

กับจุดส�าคัญของวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้ต้องด�าเนินไป

ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ทันการต่อสภาพปัญหาต่างๆ ซึ่ง

จะเห็นได้จากรายละเอียดเง่ือนไขบทบัญญัติอื่นๆ ท่ีติดตาม

มาว่า พยายามท่ีจะท�าให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความ

สะดวก มคีวามยดืหยุน่ในทางวธิพีจิารณาความไม่ให้เกดิข้อ

จ�ากัดขัดขวางทางด้านเทคนิค วิธีการ เหมือนกรณีคดีทั่วๆ

ไป(สุพิศ ประณีตพลกรัง, 2559) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระบบ
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ไต่สวนซึ่งเป็นระบบที่ศาลมีบทบาทเชิงรุกในการสืบสวน

ค้นหาความจริง ซี่งตรงข้ามกับระบบกล่าวหา ซึ่งศาลท�า

หน้าที่เพียงการเป็นกรรมการกลาง (impartial referee) 

ระหว่างฝ่ายที่ฟ้องร้องกับจ�าเลย และในระบบกล่าวหาผู้

พิพากษาจะเน้นหนักให้ความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายและ

วิธีพิจาณาความ ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นสอบถามพยาน การ

ถามพยานในระหว่างพจิารณาจะมน้ีอยมาก ในขณะทีร่ะบบ

ไต่สวน ผู้พิพากษาจะท�าหน้าที่เป็นผู้ไต่สวนค้นหาความ

จริงโดยการสอบถามจ�าเลย พนักงานอัยการ และพยาน 

ตลอดจนสามารถเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองได้ หากพบ

ว่าพยานหลักฐานที่เสนอโดยฝ่ายผู้ฟ้อง ฝ่ายจ�าเลยนั้นไม่

เพียงพอ การถามพยานโดยทนายจ�าเลยหรือโดยฝ่ายโจทก์

จะกระท�าได้อย่างจ�ากัด โดยได้รับอนุญาตจากศาลก่อน ดัง

นั้นศาลจึงเป็นผู้มีบทบาทหลักในการค้นหาความจริง ผล

ของคดีจึงไม่อาจออกไปในรูปการที่ว่าพยานหลักฐานของ

ฝ่ายใดไม่พอรับฟังได้ กล่าวคือ ต�าหนิการสืบพยานของคู่

ความไม่ได้ ออกผลในทางพิพากษาว่า พยานหลักฐานไม่

เพียงพอไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ที่ศาลต้องค้นหาความจริง

มาให้ได้ ผลของคดีจึงมีเพียงว่าพยานหลักฐานต่างๆ ท่ีศาล

ไต่สวนค้นหาความจริงนั้นพบว่า จ�าเลยผิดหรือไม่ผิด รูป

แบบของวิธีพิจารณาแบบไต่สวนดังกล่าว (สุพิศ ประณีต

พลกรัง, 2559)

 5. หลักการใช้ส�านวนการสอบสวนเป็นแนวทาง

ในการพิจารณาคดี

 พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดค้ีามนษุย์ พ.ศ. 2559 

โดยปกติแล้วในการพิจารณาคดี ส�านวนการสอบสวนนั้น

อยู่ในฐานะเป็นเพียงพยานหลักฐานหนึ่งของฝ่ายพนักงาน

อยัการโจทก์ ซ่ึงโจทก์จะส่งเป็นพยานหลกัฐานในคดีทัง้หมด

หรือบางส่วนก็ได้ เป็นสิทธิของโจทก์ที่จะพิจารณาว่าจะ

อ้างส่งเป็นพยานหลักฐานหรือไม่ แต่กรณีของคดีค้ามนุษย์ 

พระราชบัญญัติคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 26 บัญญัติ

ให้พนักงานอัยการโจทก์ต้องส่งส�านวนการสอบสวนพร้อม

ส�าเนาต่อศาลก่อนวนัตรวจพยานหลกัฐานหรอืวนัสบืพยาน 

ในกรณีที่ไม่มีการตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ส�านวนการสอบสวนเป็นพยานหลักฐานส�าคัญ ดังที่ มาตรา 

28 บัญญัติรองรับไว้ว่า ให้ศาลน�าส�านวนการสอบสวนของ

โจทก์มาเป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งเป็นแนวทางการ

พิจารณาในระบบไต่สวน คือ เป็นการตรวจสอบ ทบทวน 

พยานหลักฐานต่างๆ ที่มีเพื่อค้นหาความจริงว่า ข้อเท็จจริง

ในคดีเป็นอย่างไร พยานหลักฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็น

สิ่งที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในคดีก็คือ ส�านวนการ

สอบสวน จึงต้องมีการใช้ส�านวนการสอบสวนเป็นแนวทาง

ในการพิจารณา หลังจากนั้นจึงเป็นการสืบพยานเพิ่มเติม

เพื่อหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อส�านวนการสอบสวนในคดีค้ามนุษย์มีความส�าคัญใน

ฐานะถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการพิจารณาคดี การ

จัดท�าส�านวนการสอบสวนจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญแตกต่างไป

จากกรณีคดีทั่วไป กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นการรวบรวมพยาน

หลักฐานเพียงเพื่อให้มีมูลฟ้องร้องเท่านั้น แต่ต้องถึงข้ันที่มี

ความหนักแน่นมั่นคงทางพยานหลักฐานถึงขนาดพิพากษา

ลงโทษได้ ซึ่งพนักงานอัยการต้องตรวจสอบให้เป็นไปตาม

แนวทางดังกล่าว หากบกพร่องก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติม 

หรือหาพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุน (สุพิศ ประณีตพล

กรัง, 2559) ซ่ึงหลักการดังกล่าวถือว่าเป็นหลักประกันใน

การคุ้มครองผู้ถูกด�าเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนจะต้อง

รวบรวมพยานหลกัฐานจนปราศจากข้อสงสยัว่าผูถ้กูด�าเนนิ

คดีเป็นผู้กระท�าความผิดจริง

 6. หลักพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลยในคดีค้ามนุษย์

 การพิจารณาคดีต่อหน้าจ�าเลยเป็นหลักประกัน

สิทธิซึ่งมีความส�าคัญเพราะท�าให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้มี

โอกาสเผชิญกับหลักฐานต่างๆ ท่ีน�าเสนอต่อศาลว่าตนได้

กระท�าผิด แต่บางครั้งหลักการดังกล่าวท�าให้เกิดอุปสรรค

ต่อการด�าเนนิคดเีพราะท�าให้เกดิความล่าช้า ดงันัน้กฎหมาย

จึงเปิดโอกาสให้ศาลพิจารณาคดีลับหลังจ�าเลยได้ ซึ่งถือ

เป็นข้อยกเว้นให้ศาลด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา

ไปโดยไม่มีจ�าเลยในห้องพิจารณา (ณรงค์ ใจหาญ, 2546)  

ดงัเช่นในคดค้ีามนษุย์ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดี

ลับหลังจ�าเลยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 33 วรรคสอง ดังนี้

เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไป

โดยไม่ชักช้า ศาลมีอ�านาจในการพิจารณาและสืบพยานลับ

หลังจ�าเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1) จ�าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบ

พยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจ�าเป็นอื่น อันมิ

อาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ�าเลยมีทนายและจ�าเลยได้รับอนุญาต

จากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน เหตุผลใน

เรื่องนี้เนื่องจากเปิดโอกาสให้จ�าเลยท่ีเจ็บป่วยไม่สะดวกที่

จะมาฟังการพิจารณา หรือมีเหตุจ�าเป็นท่ีไม่อาจมาศาลได้
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เน่ืองจากเหตุที่ไม่อาจก้าวล่วง และมีทนายความท่ีจะต่อสู้

คดีแทน นอกจากน้ี จ�าเลยต้องขออนุญาตศาลก่อนที่จะ

ไม่มาศาล จึงจะสืบพยยานหลักฐานลับหลังจ�าเลยได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักสละสิทธิของจ�าเลยที่จะไม่มาฟังการ

พิจารณา แต่มีเหตุที่เพิ่มมาคือ เหตุจ�าเป็นอื่นที่ไม่อาจก้าว

ล่วงเสียได้ ซึ่งถือเป็นเหตุขัดข้องของจ�าเลยเอง จึงควรมีข้อ

จ�ากัดในเรื่องดังกล่าวเพราะจะท�าให้จ�าเลยเสียสิทธิในการ

ต่อสู้คดี เพราะเรื่องเล็กน้อย

 2) จ�าเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมาย

จับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ันแล้ว แต่ยังจับตัว

มาไม่ได้เหตุผลในการสืบพยานลับหลังจ�าเลยนี้เป็นกรณี

ที่ผู ้แทนนิติบุคคลที่จะต้องมาฟังการพิจารณาคดีในนาม

นิติบุคคลได้หลบหนีไป จึงท�าให้ไม่มีผู ้แทนจ�าเลยมาฟัง

การพิจารณา ท�าให้สืบพยานไม่ได้ จึงให้ศาลสามารถสืบ

พยานลับหลังจ�าเลยได้ ทั้งนี้หากจะรอให้มีการแต่งตั้งผู ้

แทนใหม่ก็จะเกิดปัญหาตามมาเรื่องอ�านาจในการแต่งตั้งผู้

แทนอื่นมาแทนนิติบุคคลเพราะผู้แทนนิติบุคคลหลบหนีไป

แล้ว เหตุสืบพยานโดยไม่มีผู้แทนนิติบุคคลมาฟังนี้เป็นเหตุ

ที่ท�าให้นิติบุคคลเสียเปรียบในการต่อสู้คดีผ่านทางผู้แทน 

การเปิดโอกาสให้สืบลับหลังเช่นน้ี น่าจะก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมแก่นิติบุคคลและส่งผลต่อหุ้นส่วนในนิติบุคคล

นั้นที่จะถูกบังคับโทษจากทรัพย์ของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีนี้

ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิของจ�าเลยในการต่อสู้คดี ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นช่องว่างที่จะท�าให้จ�าเลยได้ประโยชน์

จากการที่ผู ้แทนนิติบุคคลหลบหนี และคดีค้างพิจารณา 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

 3) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีค�า

ส่ังให้จ�าเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการ

พิจารณา หรือจ�าเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากศาล กรณีออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัด

ขวางเป็นเหตุเดียวกับมาตรา 180 ของประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาควาอาญา แต่เหตุที่ว่าจ�าเลยออกไปนอกห้อง

พิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล เป็นเหตุขัดข้องใน

ทางพิจารณา กรณีระหว่างการพิจารณาบางช่วงจ�าเลย

เดินออกจากห้องพิจารณา ท�าให้การพิจารณาคดีต้องหยุด

ไปเพราะขัดต่อหลักการพิจาณาคดีต่อหน้า จึงต้องก�าหนด

ให้ศาลพิจารณาคดีโดยลับหลังจ�าเลยได้

 ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว 

ให้ศาลมคี�าพพิากษาในคดีนัน้ต่อได้ การทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์

ให้พิพากษาคดีต่อได้เป็นหลักเกณฑ์ที่ท�าให้เห็นว่า เมื่อสืบ

พยานลับหลังจ�าเลยเสร็จก็สามารถท�าค�าพิพากษาต่อได้ 

ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการท่ีสามารถพิพากษาข้อเท็จจริงที่

ได้มาจากการสืบพยานลับหลังจ�าเลย แต่อย่างไรก็ตามใน

การพิพากษาคดีนั้น ค�าพยานท่ีน�าสืบลับหลังจ�าเลยและ

จ�าเลยไม่มีโอกาสถามค้านนั้น ศาลต้องใช้ดุลยพินิจชั่งน�้า

หนกัพยานหลกัฐานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา มาตรา 227/1 คือศาลต้องระมัดระวังและไม่ควร

เช่ือพยานหลักฐานนั้นโดยล�าพังเพื่อลงโทษจ�าเลย เว้นแต่

จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมี

พยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน

 วเิครำะห์กำรคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพของผูถ้กู

ด�ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์

 ในอดตีผูถ้กูกล่าวหามสีถานะเป็นเพยีงผูถ้กูกระท�า

ในทางคดี ไม่มีสิทธิใด ๆ  ในการต่อสู้คดี กล่าวคือ ผู้ปกครอง

มีอ�านาจที่จะก�าหนดวิธีการช�าระคดีได้ตามวิธีและแนวทาง

ที่ตนต้องการ หลักการปกครองโดยกฎหมาย ยังไม่ได้รับ

การยอมรับ ผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่มีสิทธิใดๆในทางคดี ไม่มี

แม้กระท่ังสิทธิในการน�าพยานท่ีจะเบิกความยืนยันความ

บริสุทธิ์ของตนเองเข้ามาให้การในคดี ต่อมาสิทธิของผู้ถูก

กล่าวหาได้รับการยอมรับและรับรองมากข้ึนจึงกล่าวกัน

ว่าผู้ถูกกล่าวหามีสถานะเป็นประธานคดีมีสิทธิในการน�า

พยานฝ่ายตนเข้ามาในคดี (Robert Popper, 1962)

 ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นั้นไม่มีการถามค้าน

พยานจะมีเพียงการถามเพิ่มเติม และการจะอนุญาตให้มี

การถามเพิ่มเติมได้หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของศาล 

การคดัค้านการประกนัตวัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา มาตรา 108 (5) หากเจ้าพนักงานใช้อ�านาจ

เกินขอบเขตอาจท�าให้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้

ถูกกล่าวหาได้ เช่นการจับผู้ต้องหาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การไม่แจ้งสิทธิ การแถลงข่าวเกี่ยวกับการกระท�าความผิด

ของผู้ถูกด�าเนินคดีท่ีมีลักษณะของการประจาน

 จากข้อยกเว้นหลักในการสืบพยานต่อหน้าจ�าเลย

ซ่ึงได้น�ามาใช้ในคดีค้ามนุษย์นั้น เพื่อต้องการให้คดีด�าเนิน

ต่อไปอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้

ต้องหาหรือจ�าเลยด้วยเช่นกันแต่หากพิจารณาหลักการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจ�าเลยแล้วจะเห็นได้ว่า กรณีที่

จ�าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการสืบพยาน

แต่มีทนายความมานั้น ถือว่าจ�าเลยสมัครใจ จึงไม่มีผลต่อ
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ความเป็นธรรมในการด�าเนินคดี กรณีจ�าเลยหลบหนีก็อาจ

ถือว่าเป็นการสละสิทธิในการต่อสู้คดีได้ระดับหนึ่งแม้ว่าจะ

ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจแต่เป็นเพราะกลัวถูกจับหรือถูก

พิพากษาลงโทษมากกว่า แต่การสืบพยานลับหลังจ�าเลย

นี้ จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ถ้าศาลใช้บทบาทของศาล

ไต่สวนในคดีซักถามพยานฝ่ายโจทก์ให้ได้ความจริงในทาง

เนื้อหา ซึ่งเป็นบทบาทของศาลเป็นการไต่สวนที่ศาลใช้เป็น

หลักในการค้นหาความจริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสืบพยาน

ของแต่ละฝ่ายแต่เพียงอย่างเดียว

 กรณีนิติบุคคลเป็นจ�าเลยแต่ไม่มีผู้แทนนิติบุคคล

เป็นจ�าเลยเข้ามาในคดี หากจะสืบพยานลับหลังจ�าเลยนั้น

เป็นสิง่ทีไ่ม่น่าจะถกูต้องนักและกระทบต่อสทิธขิองนิตบิคุคล

ทีจ่ะมผีูแ้ทนมาน�าเสนอข้อเทจ็จรงิต่อศาล ทัง้นีเ้พราะแม้ว่า

ไม่มีผู้แทนนิติบุคคล ก็ควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้แทนมาเพื่อ

ฟังการพิจารณา ทั้งนี้เพราะหากนิติบุคคลถูกศาลพิพากษา

ว่ากระท�าความผิดและต้องโทษปรับ ก็จะต้องบังคับเอา

กับทรัพย์สินของนิติบุคคลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ถือ

หุ้นหรือสมาชิกในนิติบุคคลน้ัน ในกรณีจะเห็นว่าการสืบ

พยานลับหลังผู้แทนนิติบุคคลจึงขัดกับหลักการพิจารณา

คดีต่อหน้าจ�าเลย ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง

ดังกล่าวโดยให้ศาลเรียกผู้แทนอื่นที่ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังเข้ามา

ด�าเนินคดีแทนก่อน

 การสืบพยานต่อหน้าจ�าเลยเป็นหลักที่ให้ความ

คุ้มครองจ�าเลยในคดีอาญา เพ่ือเปิดโอกาสให้จ�าเลยได้มี

โอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานและส�าเสนอพยานหลัก

ฐานต่อศาลได้ เพื่อให้ศาลได้รับรู้ข้อโต้แย้งของจ�าเลย แต่

ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ที่เปิดโอกาสให้มีการสืบพยาน

ลับหลังจ�าเลยซ่ึงเป็นข้อยกเว้นนั้น หากพิจารณาในแง่การ

คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกด�าเนินคดีค้ามนุษย์แล้วนั้นเท่ากับ

เป็นการละเมิดการคุ้มครองสิทธิของจ�าเลย

บทสรุป
 หลักการส�าคัญตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 เช่น หลักประกันสิทธิที่จะไม่

ถูกกระท�าในลักษณะประจานในคดีค้ามนุษย์ หลักการ

พิจารณาคดีลับหลังจ�าเลยในคดีค้ามนุษย์ หลักการไต่สวน 

หรือการไม่น�าหลักการถามค้านมาใช้กับคดีค้ามนุษย์ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การค้ามนุษย์น�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษและอ�านวย

ความยุติธรรมให้ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวด

นั้น แตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ท่ียอมรับว่าเป็นกฎหมายท่ีมีหลักประกันเรื่องการคุ้มครอง

สิทธิของผู้ถูกด�าเนินคดีไว้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายของเจ้า

หน้าท่ีรัฐท่ีมุ่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพียงฝ่ายเดียวส่งผลก

ระทบต่อการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู ้ต้องหาซ่ึงเป็น

ปัจเจกชนที่รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้วยเช่น

กันนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สังคมเกิด

ความเรียบร้อยสงบสุขซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยได้รับรองหลักการ

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาไว้ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาและก�าหนดวิธีพิจารณา

คดีอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ซึ่งรัฐต้องให้ความคุ้มครองไม่ว่าประชาชนนั้นจะ

อยู่ในสถานะเป็น “ผู้เสียหาย” หรือ “ผู้ถูกด�าเนินคดี” ใน

คดีค้ามนุษย์มีการด�าเนินกระบวนพิจารณาที่แตกต่างจากที่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาบัญญัติไว้ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมในคดี แต่ใน

ขณะเดีย่วกนัอาจส่งผลกระทบต่อการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ

ของผู้ถูกด�าเนินคดีซ่ึงรัฐเองก็มีหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ถูกด�าเนินคดีด้วยเช่นกัน
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Abstract

 The objective of this research consists of (1) to study the service quality factors influencing 

enhancement logistics service providers in Thailand industry at Amata Industrial Estate and Leam 

Chabang Industrial Estate and (2) to compare the differences of service quality factors between Amata 

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate for improved to enhance logistics performance 

in Thailand industry. The methodologies for this study are descriptive analysis and hypothesis test 

(t-test) by using primary sources from population target in Amata Industrial Estate and Leam Chabang  

Industrial Estate. In the study conducted survey from entrepreneur in Industry. According to the 

research results found that entrepreneur gives the important about transfer unnecessary activities 

to expert to support their business which this factor is very important for decision about factors  

influencing enhancement logistics service providers. However, the results also shown the significant of 

service quality factors to improve and enhance logistics performance for Thailand industry in Amata  

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate which is Tangible factor related the  

physical facilities and appearance of personal characteristics. Tangible characteristics of service  

quality are concerned with the appearance of employees, physical facilities and other facilities. In the  

summary result of Hypothesis test shown that the 5 factors including reliability, responsiveness,  

tangible, empathy and assurance, they are no difference regarding to service quality factors between 

Amata Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate.

Keywords: Logistics service providers, Service quality factors

Service Quality of Logistics Providers in Thailand: A Case Study of Industrial 

in The Eastern Region

คุณภำพกำรบริกำรของผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในประเทศไทย: กรณีศึกษำอุตสำหกรรม

ในเขตภำคตะวันออก

Tankamon Tanachala1 and Ousanee Sewagvudcharee1 

ธารกมล ฐานะชาลา1 และ อุษณีย์ สว่างวัชรี1 
1Doctor of Philosophy Program in Management, Shinawatra University 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร

Received: August 19, 2019

Revised: December 10, 2019

Accepted: December 13, 2019



26 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

(2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยคุณภาพการบริการระหว่างเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบังส�าหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในอุตสาหกรรมไทย วิธีการในการศึกษาคร้ัง

นี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการทดสอบสมมติฐาน (t-test) โดยใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มประชากรเป้า

หมายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังด้วยวิธีการส�ารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก

จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการถ่ายโอนกิจกรรมท่ีไม่จ�าเป็น

ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุนธุรกิจของพวกเขาซึ่งปัจจัยนี้มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้

ให้บริการโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการเพื่อ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมไทยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีปัจจัยหลักคือ การให้บริการท่ีเป็นรูปธรรมด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกทางกายภาพ 

คุณลักษณะที่เป็นรูปธรรมของคุณภาพการบริการเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพภายนอกของพนักงาน สิ่งอ�านวยความสะดวก

ทางกายภาพและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถจัดหาให้แก่ผู้ประกอบการ จากผลสรุป

ของการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้านได้แก่ ความน่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความเป็นรูปธรรม, การเอาใจ

ใส่ และความเชื่อมั่น ไม่มีความแตกต่างเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการระหว่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์, ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการ

Introduction
 The scope and influence of logistics has 

evolved in the late 1940s. In the 1950s, and 60s, 

military was the only organization which used 

logistics. The scope of logistics has been extended 

beyond the army, as it has been recognized 

as one of the important tools for developing  

competitiveness. Competitive advantage means 

the company can establish the differentiate image 

in the customer’s eyes and the company also 

is operating at a lower cost and greater profit 

(Chandrasekaran, 2017). Logistics outsourcing is 

also big business in the US. (Patrick, Boolaky & 

Gungaphul, 2017). In 2000, third-party logistics 

service providers (3PLs), generated $56.4 billion 

revenue in the US, up from $46 billion in 1999, 

(Armstrong & Associates, 2011), Then in 2001  

estimated total contract logistics market revenues 

were $60.8 billion. (Armstrong & Associates, 2011) 

In Asia Pacific region, Singapore was the leader 

of logistics service. With a substantial increase 

in external trade, demand for logistics services 

also grew rapidly. Singapore took the lead in  

investing heavily in logistics infrastructure,  

developing its port and transportation. In 1996, 

it was estimated by Singapore’s Economic  

Development Board that the logistics sector in 

Singapore had committed a record S$1.1 billion 

in fixed assets, a hefty 70 % increase over 1995.

Total business spending of the logistics sector in  

Singapore rose 40 % in 1996 to more than 

S$280 million (Shams, 2013). To enhance the  

compet i t i ve  advantage  in  the  cu r rent  
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global market, emerging trend of outsourcing 

in supply chain management has come a sig 

nificant topic of discussion among managers and  

academicians. As increasing in competitive  

pressure, the enhancement of logistics service 

provider has been considered since they become 

the support activity in organization to achieve 

their capabilities or core competencies as strategic  

alliance or partnership. Meanwhile, Eastern  

Economic Corridor (EEC) project is a strategic plan 

under Thailand 4.0 which is a success in the Eastern 

Economic Development plan. Thai government 

hopes to develop its eastern provinces into a 

leading ASEAN economic zone. The EEC focus 

on three eastern provinces of Thailand include 

Chonburi, Rayong and Chachoengsao off the coast 

of the gulf of Thailand (Royal Thai Embassy in 

New Delhi, 2019). Thus, this research focuses on 

2 large Industrial Estates in Chonburi province 

to study the service quality factors influencing 

enhancement logistics service providers.

Research Objectives
 1. To study the service quality factors 

influencing enhancement logistics service pro 

viders in Thailand industry at Amata Industrial 

Estate and Leam Chabang Industrial Estate

 2. To compare the differences of service 

quality factors between Amata Industrial Estate 

and Leam Chabang Industrial Estate for improved 

to enhance logistics performance in Thailand 

industry.

Literature Review
 The concept of Logistics service provider 

(3PL)

 3PL is  referred to as th i rd party  

logistics, contract logistics, integrated logistics  

and outsourced logist ics. 3PL has many  

definitions and interpretations, there is no  

uniform or standard definition that seems to satisfy  

academic researchers as well as company  

managers. Stank and Maltz refers to 3PL as 

any firm that provides a good or service that it 

does not own. Sink et al define 3PL services as  

multiple distribution activities provided by a third 

party, neither the provider nor the customer, who  

assumes no ownership of inventory. The goal 

of the 3PL company is to accomplish related 

functions that the producer does not want 

to manage. 3PL is a for-hire logistics service  

provider for the buyer or seller of raw materials, 

goods in process and finished products. Berglund 

et al define 3PL as a logistics service company  

providing service on behalf of a shipper res 

ponsible for the management, transportation 

and warehousing of goods. Lim defines 3PL as an 

external company responsible for getting the right 

products to the right place at the right time, and 

at the right cost. Some definitions appear to be 

broad and inclusive in nature, while others have 

a narrow and more exclusive focus. McGinnis et 

define 3PL activities as logistical activities that 

can be provided or required by either a buyer or 

a seller. Another definition of 3PL characterizes 

it as an external organization that performs all 

or part of a producer’s or consumer’s logistical  

functions. Sink and Langley refer to 3PL provider 

as an external supplier performing some or all 

of a manufacturer’s or customer’s logistical  

functions. In contrast, Murphy and Poist give a  

narrow and exclusive definition of 3PL that is a  

long-term, mutually beneficial relationship between a  

shipper and a logistics provider that offers various 

logistics service functions. Bagchi and Virum refer 

to 3PL as a long-term partner that provides all 

or a considerable number of logistics activities 

for the shipper.
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 As currently understanding, logistics 

is a broad concept defined as a part of the  

supply chain management that plans, imple 

ments, and controls the efficient and effective 

forward and reverse flow and storage of goods, 

services and related information between the point 

of origin and the point of consumption in order to 

meet customer’s requirements. Logistics service 

provider need to increase value to customer by  

providing logistics service more efficiently than 

their competitors by increasing value and establish 

efficiency through logistics activities for sustainable 

competitive advantage. Competitive in logistics 

must be used internal and external indicators 

for decision-making which related reliability or 

responsiveness of a business’s structure (Carlos 

Kirby and Nicolau Brosa, 2011)

SERVQUAL Model

 The determinant Customer expectation 

on logistics service providers in manufacturing 

industry by SERVQUAL and Model of Service  

Quality Gaps which Parasuraman was established 

this model.  SERVQUAL and Model of Service 

Quality Gaps was introduced by Shahin (2015) 

The aims of this model proposed seven major 

gaps in the service quality concept, the model 

is an extension of Parasuraman (1985) the three 

important gaps, which are more associated with 

the external customers are Gap1, Gap5 and Gap 

6; since they have a direct relationship with 

customers.

 Gap 1: Customers’ expectations versus 

management perceptions: as a result of the lack 

of a marketing research orientation, inadequate 

upward communication and too many layers of 

management.

 Gap 2: Management perceptions versus 

service specifications: as a result of inadequate 

commitment to service quality, a perception of 

unfeasibility, inadequate task standardisation and 

an absence of goal setting.

 Gap 3: Service specifications versus service 

delivery: as a result of role ambiguity and conflict, 

poor employee-job fit and poor technology-job 

fit, inappropriate supervisory control systems, 

lack of perceived control and lack of teamwork. 

 Gap 4: Service delivery versus external  

communication: as a result of inadequate  

horizontal communications and propensity to 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2564 29

over-promise.

 Gap 5:  The discrepancy between  

customer expectations and their perceptions of 

the service delivered: as a result of the influences 

exerted from the customer side and the shortfalls 

(gaps) on the part of the service provider. In this 

case, customer expectations are influenced by 

the extent of personal needs, word of mouth  

recommendation and past service experiences. 

 Gap 6: The discrepancy between customer 

expectations and employees’ perceptions: as a 

result of the differences in the understanding 

of customer expectations by front-line service 

providers.

 Gap 7: The discrepancy between em 

ployee’s percept ions and management  

perceptions: as a result of the differences in the 

understanding of customer expectations between 

managers and service providers.

 The determination of the perceived  

quality of services involves the calculation of the  

difference between the perception of the  

service and the ideal (desired, expected) service 

level, which, at the same time, makes it possible 

to capture the gap that occurs between the  

expectations and the perception of services as 

Figure 2.1 (Marta Kadubek and Janusz Grabara 

,2014)

Conceptual Framework
 To address the objectives research 

above a conceptual framework of the research a  

conceptual framework of the research showing 

the relationship Firm’s organization and customer 

perception of service providers which indicated 

the gap of customer expectation and customer 

perception in service quality factors.

Figure 1 Conceptual Framework
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Hypothesis
 In this study, Data analys is is  fo 

cusing on five hypotheses which would positively 

or negatively logistics management indicators  

affect enhancing logistics service provider factors. 

A detail of the hypotheses is shown as follows;

 Hypothesis 1: There is di f ference  

regarding to tangible factors between Amata  

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial 

Estate

 Hypothesis 2: There is di f ference  

regarding to reliability factors between Amata  

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial 

Estate

 Hypothesis 3: There is di f ference  

regarding to responsiveness factors between  

Amata Industrial Estate and Leam Chabang  

Industrial Estate

 Hypithesis 4: There is difference regarding 

to assurance factors between Amata Industrial 

Estate and Leam Chabang Industrial Estate

 Hypothesis 5: There is di f ference  

regarding to empathy factors between Amata  

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial 

Estate

Research Methodology 
 In an overview of research design, this 

research was designed to utilize a quantitative 

approach to address the research question of 

questionnaire. Three part of questionnaire were 

used to accumulate data from manufacturer 

was used service logistics provider in Amata 

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial 

Estate. Before distributing the questionnaire to 

the targeted respondents. A pilot study was  

conducted with several industry experts and academic  

professionals. Based on their feedback, modi 

fications were made to clarify of each item in the 

questionnaire. The researcher was collected the 

data by e-mail and digital questionnaires. The 

collected data

Population and Sample
 The research was survey to conduct data 

from 2 industrial estates area consist of Amata 

industrial estate area and Leam Chabang industrial 

estate area. In the study, Researcher used simple 

random sampling technique through the probability 

sampling; each member of the population has 

an equal and known chance of being selected. 

That is a subject who met the criteria of selection 

was approached to ask for their willingness to 

participate in the study. Simple random sampling 

is simple to accomplish and is easy to explain 

to others. Because simple random sampling is a 

fair way to select a sample, it is reasonable to 

generalize the results from the sample back to 

the population.

 For the sample size of the respondents. 

The sample size was calculated based on  

Yamane’s  fo rmula  (Yamane ,  1973 )  fo r  

manufacturing industrial in Amata industrial  

estate area and Leam Chabang industrial  

estate area. As per calculated by Yamane  

formula, the number of target population in Amata  

industrial estate area (N) has 820 companies. The  

significant level (e) is 0.05. The required  

sample size (n) should be in the range of 269  

companies. In Leam Chabang industrial estate 

area, the target populations in Leam Chabang 

industrial is 239 companies. Since there are small 

number of the population. Thus, the researcher 

decides to collect data for this area from total 

number of populations. A total of questionnaire 

in two group (Amata Industrial Estate and Leam 

Chabang Industrial Estate) were distributed to 

two targets industrial estate. The table present 
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about sample size of each industrial estate and 

questionnaires that were distributed to each 

industrial company.

Table 1

sample size of each industrial estate and questionnaires that were distributed to each industrial 

company. The survey is conduct in April 2018.

Industrial Estate area Distribute

Amata Industrial Estate 269

Leam Chabang Industrial Estate 239

Sub-total 508

Source: Industrial Estate Authority of Thailand. (2017)

Research Tools
 In the part of research Instrument, the 

researcher focuses on the framework of the  

research. The researcher will relate the  

theories and the literature review to develop the  

conceptual framework of the research. The  

results of this study will be presented in the way 

that referred to theoretical model of the study.

In an overview of research design, this survey 

research was designed to utilize a quantitative 

approach to address the research question which 

including 3 parts of questionnaire. The questions 

can be divided into five dimensions covered by a 

total 25 questions for the modified perceptions 

part. The five dimensions of SERVQUAL are;

 • Reliability refers the firm’s ability to 

provide the service dependably and accurately.

 • Responsiveness refers the willingness to 

help customers and provide prompt service.

 • Ability refers the physical facilities,  

equipment,  an appearance of personal  

characteristics of services quality are concerned 

with the appearance of employees.

 • Assurance refers the knowledge and 

courtesy of employees as well as their ability to 

convey trust and confidence.

 • Empathy refers the caring and indi 

vidualized attention the firm provides its  

customers.

 The part of questionnaire was used to 

accumulate data from manufacturer was used 

service logistics provider in Amata Industrial 

Estate and Leam Chabang Industrial Estate. The 

questionnaire was pretested at the other industrial 

estate in Samutprakarn area in order to ensure 

acceptance reliability. The researcher distributed 

questionnaire by e-mail and send a letter directly 

to purchasing department of the manufacturer 

which related to supporting the procurement 

of logistics service providers. The purchasing  

department considered the need of internal  

customers by procuring the good and service. 

The collected data were analyzed using the 

statistical program. Furthermore, the researcher 

tested the reliability of the questionnaire by Alpha  

coefficient according Cronbach’s Alpha coefficient 

approach which Alpha coefficient for this study 

equal to 0.79.

Data Collection
 The researcher used both primary and 

secondary data in this study. To collect the primary 
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data, the researcher was required to distribute 

copies of the self-administered questionnaires to 

target respondent by e-mailing. This approach is 

the most flexible method of data collection, as 

it gives respondents the freedom and privacy to 

complete the questionnaires.

 The questionnaire consists of clos 

ed-ended question and rating scale. The results 

will be processed through statistical program. In 

additional to the primary source, the researcher 

used secondary data such as textbooks, previous 

research, business journals and other related  

information from the websites that were relevant 

to study.

Statistical Analysis
 This study has used descriptive analysis and 

hypothesis test (t-test) by using primary sources 

from population target in Amata Industrial Estate 

and Leam Chabang Industrial Estate. In the study 

conducted the survey questionnaire from the 

manufacturer in Amata Industrial Estate and Leam 

Chabang Industrial Estate. hypothesis test (t-test) 

was applied to find different of service quality 

factors between Amata Industrial Estate and Leam 

Chabang Industrial Estate. The respondents will 

be asked to express their attitude toward each 

factor in form of rating scale according Likert scale 

(1932). Researcher is focusing on five hypotheses 

which would positively or negatively logistics 

management indicators affect enhancing logistics 

service provider factors.

Result
 A total of questionnaire in two group 

(Amata Industrial Estate and Leam Chabang  

Industrial Estate) were distributed to two  

targets industrial estate. The sample size is 508  

companies. About two month after the date of 

distribute, follow-up call, mails and frequent  

visitation were made to non-respondents 

to encourage them to respond. When nec 

essary, a second round of follow-up efforts was  

undertaken to increase the response rate. After 

three months, a total of 308 questionnaires from 

industrial company in Amata Industrial Estate and 

Leam Chabang Industrial Estate were received. 

The response rate is 97% or 494 respondents 

consist of the Respondents from Amata Industrial 

Estate 284 and Respondents from Leam Chabang 

Industrial Estate 210. The details of issue and 

collection of questionnaires shown in table 2.

Table 2

Issue and collection of the questionnaire

Sample size 508

Respondents 494

Response Rate 97%

 The 5 hypotheses in the study will show 

the different of service quality factors. All of the 
evaluation uses a significance level at 0.05 as the 

entrance for rejection or not rejection.
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Table 3

Different in reliability between Amata Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate

Location n Mean Standard 
Deviation

t Sig
(2-tailed)

Amata Industrial Estate 284 3.35 0.42 0.52             0.61

Leam Chabang Industrial Estate 210 3.33 0.43

Table 4

Different in responsiveness between Amata Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate

Location n Mean Standard 
Deviation

t Sig
(2-tailed)

Amata Industrial Estate 284 3.85 0.18 -0.36             0.72

Leam Chabang Industrial Estate 210 3.86 0.19

Table 5

Different in Tangible between Amata Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate

Location n Mean Standard 
Deviation

t Sig
(2-tailed)

Amata Industrial Estate 284 3.86 0.41 5.71             0.73

Leam Chabang Industrial Estate 210 3.87 0.37

 The result of hypothesis test 1 in table 3 

indicates that value significance (2-tailed) is 0.61, 

which is higher than the significant level (0.05). 

Therefore, the researcher accepts Ho and rejects 

 The result of hypothesis test 2 in table 4 

indicates that value significance (2-tailed) is 0.72, 

which is higher than the significant level (0.05). 

Therefore, the researcher accepts Ho and rejects 

 The result of hypothesis test 3 in table 

5 indicates that value significance (2-tailed) is 

0.73, which is higher than the significant level 

(0.05). Therefore, the researcher accepts Ho 

Ha. Which implied that there is no difference 

regarding to reliability factors between Amata 

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial 

Estate. 

Ha. Which implied that there is no difference  

regarding to responsiveness factors between 

Amata Industrial Estate and Leam Chabang  

Industrial Estate. 

and rejects Ha. Which implied that there is no  

difference regarding to tangible factors between 

Amata Industrial Estate and Leam Chabang  

Industrial Estate.
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Table 6

Different in Empathy between Amata Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate

Location n Mean Standard 
Deviation

t Sig
(2-tailed)

Amata Industrial Estate 284 3.01 0.14 0.17             0.86

Leam Chabang Industrial Estate 210 3.01 0.18

Table 7

Different in Assurance between Amata Industrial Estate and Leam Chabang Industrial Estate

Location n Mean Standard 
Deviation

t Sig
(2-tailed)

Amata Industrial Estate 284 3.40 0.40 1.31             0.19

Leam Chabang Industrial Estate 210 3.35 0.39

Table 8

Summary of Hypothesis tests

Hypotheses Result Conclusion

H1: There is difference regarding to  
tangible factors between Amata  
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate

Rejected There is no difference regarding to  
tangible factors between Amata  
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate.

H2: There is difference regarding to  
reliability factors between Amata  
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate

Rejected There is no difference regarding to  
reliability factors between Amata  
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate.

 The result of hypothesis test 4 in table 6 

indicates that value significance (2-tailed) is 0.86, 

which is higher than the significant level (0.05). 

Therefore, the researcher accepts Ho and rejects 

 The result of hypothesis test 5 in table 7 

indicates that value significance (2-tailed) is 0.19, 

which is higher than the significant level (0.05). 

Therefore, the researcher accepts Ho and rejects 

Ha. Which implied that there is no difference 

regarding to assurance factors between Amata 

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial 

Estate.

Ha. Which implied that there is no difference 

regarding to empathy factors between Amata 

Industrial Estate and Leam Chabang Industrial 

Estate.

 In the summary result of Hypothesis 

test shown that the 5 factors of service quality  

(reliability, responsiveness, tangible, empathy 

and assurance) are no difference regarding to 

empathy factors between Amata Industrial Estate 

and Leam Chabang Industrial Estate. Which the 

result rejects the 5 hypotheses.
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H3: There is difference regarding to 
responsiveness factors between Amata 
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate

Rejected There is no difference regarding to 
responsiveness factors between Amata 
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate.

H4: There is difference regarding to  
empathy factors between Amata  
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate

Rejected There is no difference regarding to  
empathy factors between Amata  
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate.

H5: There is difference regarding to  
assurance factors between Amata 
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate

Rejected There is no difference regarding to  
assurance factors between Amata 
Industrial Estate and Leam Chabang 
Industrial Estate.

Discussions
 The main objective of the study is to 

study and compare the differences of service 

quality factors between Amata Industrial Estate 

and Leam Chabang Industrial Estate for improved 

to enhance logistics performance in Thailand  

industry. As such, the study measured expectations 

and perceptions of using service logistics provider 

and the gap between the two target areas. The 

researcher has analysis the result of service quality 

factors by separate 5 factors including tangible, 

reliability, responsiveness, empathy and assurance 

to survey the attitude of service quality factors 

in Amata Industrial Estate and Leam Chabang 

Industrial Estate.

 In Amata Industrial Estate, the result of 

tangible factor is very important level ( =3.86) 

which sufficient service personnel to deliver  

service ( =4.17) is the most important of tangible  

factor. Rel iabil i ty factor is moderate im 

portant level ( =3.35) which fallibility in service  

( =3.82) is the first priority in reliability factor. Res 

ponsiveness factor is at very important level  

( =3.85) which employees in service provider 

companies give your prompt service ( =4.06) 

is the most important of responsiveness factor. 

Empathy factor is at moderate important level  

( =3.01) when consider in detail, Service provider 

gives you individual attention ( =3.10) is the most 

important of Empathy factor. Assurance factor 

is at moderate important level ( =3.40) which  

feeling safe in your transactions with service provider  

( =3.88) is the most important in assurance 

factor. In Leam Chabang Industrial Estate, the 

results of tangible factor is at a very important 

level ( =3.87) When considering in detail, Good 

interpersonal skill of contact personnel ( =4.19) 

is the most important factor of tangible. Reliability 

factor is moderate important level ( =3.33) which  

fallibility in service ( =3.83) is the first priority  

factor in reliability factor. Responsiveness factor is at 

very important level ( =3.86) which employees in  

service provider companies give your prompt service 

( =4.06) is the most important of responsiveness 

factor. Empathy factor is at moderate important 

level ( =3.01) which Service provider has operation 

operating hours convenient to all its customers  

( =3.12) is the most important factor of empathy. 

Assurance factor is at moderate important level  

( =3.35) which feeling safe in your tran 

sactions with service provider ( =3.90) is the most  

important in assurance factor. Although some 

interesting results were found in this research, the 

results of different tests yielded varied outcomes.  

Finding from Hypothesis test, the researcher 
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found that there is no difference regarding  

service quality factors (Tangible, Reliability, Respon 

siveness, Empathy and Assurance) between Amata  

Industrial Estate area and Leam Chabange Industrial 

Estate area. Thus, both areas are the same service 

quality factors in make decision to select and 

outsourcing logistics service provider. Finding from 

Hypothesis test, the researcher found that there 

is no difference regarding service quality factors 

(Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy 

and Assurance) between Amata Industial Estate 

area and Leam Chabange Industrial Estate area. 

Thus, both areas are the same service quality  

factors in make decision to select and outsourcing 

logistics service provider.

 Although some interesting results were 

found in this research, the results of different 

tests yielded varied outcomes. Thus, there are 

still improvements that can be made for future 

research. Firstly, five dimensions of SERVQUAL is 

still unresolved issue when applied to studying 

service quality factor of logistics service provider 

in Thailand. The items related to expectations 

and perceptions might be too general for such a 

study. Also, in fact that manufacturer is required 

to respond to both expectations and perceptions 

of service quality at the same time could detract 

from the instrument’s validity and reliability. 

While expectations might be always higher than 

perceptions. Thus, yielding a position gap between 

them. It is desirable to determine a threshold 

value for such a gap. The threshold value will 

help to differentiate between an acceptable and 

unacceptable service quality that need to be 

improved. Each logistics service provider could 

determine the threshold value based on customer 

need.

 Based on the data analysis in this 

study the following statement can be describe 

the importance service quality factor that  

customer would like logistics service provider to  

support which is “Tangible” related the physical  

facilities and appearance of personal charac 

teristics. Tangible characteristics of service quality 

are concerned with the appearance of employees, 

physical facilities and other facilities.

Recommendation
 The majoring limitation of this study are 

as following:

 1. The study was conduct on a limited 

number of entrepreneurs in Amata Industrial 

Estrate and Leam Chabang Industrial Estate.

 2. The study represents expectation and 

perception of the service quality factors at Amata 

Industrial Estrate and Leam Chabang Industrial 

Estate only

 3. SERVQUAL, as a one-dimension  

instrument modified for the purpose of this 

study might not have been the most valuable  

instrument to measure expectations and  

perceptions of service quality factors.

 4. Collecting respondents’ data on  

expectations and perceptions of service quality 

at the same time could have compromised the 

reliability of the data.

 5. The researcher suggests emphasizing 

on qualitative research and focus group interview 

methodology from both automotive companies 

and logistics providers in order to understand 

more deeply about their attitude and suggestion.  

There is need to develop a more valued and 

reliable instrument to measure service quality 

factors. SERVQUAL could serve as the basis for 

such new instrument.

 With all the above limitation, the study 

provides a significant comparison of service  

quality factors between Amata Industrial Estrate 

and Leam Chabang Industrial Estate.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการและศึกษาเปรียบเทียบ

อุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม SET 100 จ�านวน 46 บริษัท ข้อมูลท่ีศึกษาอยู่ในช่วง

ระหว่างปี 2556 – 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ เชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน และสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ ตัวแปรอิสระที่ศึกษาประกอบด้วย อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ สัดส่วนก�าไรสะสมต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ขนาดของกิจการ และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตัวแปรตามคือ มูลค่าธุรกิจ ตามวิธีการประเมิน

แบบ Tobin’ Q ทั้งนี้มีตัวแปรควบคุมเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติมี ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.01 คือ อัตราส่วนหนี้สิน และ 

ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัย, มูลค่ากิจการ, บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100

Abstract

 The purposes of this study is to examine the important factors influencing on firm value and 

study the comparison of the industries influencing on firm value listed on the Stock Exchange of 

Thailand The sample use were the companies list on SET 100, including 46 companies. Collected 

data were retrieved, during 2013 – 2017. The statistical techniques use were descriptive statistics, 

Pearson Correlation and multiple Linear Regression. Four independent variables were employed, 

including debt ratio, the proportion of retained earnings per shareholders (RE/TE), firm size, and 

return on assets (ROA). While, dependent variable was firm value in term of Tobin’Q. Additionally, 

the study included growth gross domestic product (GDP) as a control variable.The study found two 

factors influencing on firm value at statistically significant 0.01, including debt ratio, and statistically 
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significant 0.05, including return on assets.
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บทน�ำ
 โดยหลักการทางการเงินมักจะก�าหนดเป้าหมาย

ทางการเงินของธุรกิจเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น

ให้สูงที่สุด (Maximize share holders’ wealth) ดังนั้น

การท�าให้มูลค่ากิจการของธุรกิจสูงสุดจึงเป็นหน้าที่ของ

ผู้บริหารที่ต้องวางกลยุทธ์ และด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้มูลค่า

ทางการตลาดของกิจการมีมูลค่าสูงที่สุด ซึ่งในโลกความ

เป็นจริงการที่จะท�าให้กิจการมีมูลค่าตลาดสูงได้น้ัน ต้อง

อาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของมูลค่ากิจ

การน้ันๆ ในมุมมองของนักลงทุนการเลือกลงทุนในบริษัท

ใดนัน้ ส่วนหนึ่งจะมาจากการประเมินมลูค่าของกิจการรวม

ทั้งการคาดหวังการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของมูลค่ากิจการ

ในอนาคต ตลอดถงึปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าของกจิการ

ที่มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

 จากการศึกษาจากทฤษฎีทางการเงินพบว่า มี

ปัจจัยภายในหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ 

อาทิเช่น โครงสร้างเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมา

จากนโยบายการจัดหาเงินทุนของธุรกิจที่มีผลกระทบด้าน

ต้นทนุของเงนิทนุ ซึง่แหล่งเงินทนุของธรุกจินัน้มคีวามหลาก

หลายรวมทั้งมีข้อดีและข้อเสียที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทาง

ธุรกิจของบริษัทแตกต่างกัน ปัจจัยต่อมาเป็นอายุของธุรกิจ 

(Life cycle) ซึ่งในความเป็นจริงการด�าเนินงานทางธุรกิจ

นั้นมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันตามอายุของธุรกิจ หมาย

ถึงแหล่งเงินทุนภายในหรือก�าไรสะสมของกิจการจะถูกใช้

ในวตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัตามวฏัจกัรอายขุองธรุกจิ เช่น 

ธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโต (Growth stage) ธุรกิจจะมีนโยบาย

ท่ีต้องการรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อจะขยายการลงทุนใน

อนาคตโดยการใช้ก�าไรสะสม สิ่งหน่ึงที่นักลงทุนให้ความ

สนใจต่อตัวธุรกิจคือขนาดของกิจการ เพราะสะท้อนถึง

ขนาดเงินทุนของกิจการ โอกาสของการขยายการลงทุน 

และความสามารถในการกู้ยืมเงินในอนาคต รวมทั้งความ

น่าเชื่อถือของนักลงทุนด้วย เพราะธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ก็

จะมีสินทรัพย์จ�านวนมากส่งผลถึงการก่อหนี้ได้มากกว่า

ธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถน�าสินทรัพย์เหล่านั้น

ไปเป็นหลักประกันในการก่อหนี้ ท�าให้เจ้าหนี้ท่ีให้การกู้ยืม

สามารถปล่อยกู้ได้จ�านวนมากกว่าธุรกิจที่มีขนาดเล็ก เมื่อ

ธุรกิจมีเงินทุนที่มากพอในการด�าเนินงานก็จะท�าให้มีผล

ประกอบการที่เพิ่มขึ้นอาจจะท�าให้ธุรกิจนั้นมีมูลค่าของ

กิจการท่ีสูงข้ึน แต่ปัจจัยส�าคัญท่ีนักลงทุนให้ความสนใน

กันเป็นส่วนมากคืออัตราผลตอบแทน ซ่ึงมีหลากหลายรูป

แบบของการประเมินอัตราผลตอบแทน เช่น อัตราก�าไร

สุทธิเป็นการประเมินความสามารถในการท�าก�าไร ในรูป

ของการเปรียบเทียบระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย อัตราผล

ตอบแทนจากสนิทรพัย์ เป็นการประเมนิในรปูของก�าไรทีไ่ด้

จากการด�าเนินงานเทียบกับสินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อการด�าเนิน

งานท้ังหมด แต่ไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนในรูปใดนั้น 

นักลงทุนให้ความส�าคัญเสมอเพราะนักลงทุนต่างคาดหวัง

ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทนั้นไม่ว่าจะ

เป็นเงินปันผลหรือมูลค่าของกิจการท่ีสูงข้ึน

 ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อมลูค่าของกจิการ

มีหลายประการเช่นกัน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง 

กฎหมายแรงงานที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของประเทศซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

 ถึงแม้นักวิจัยจะศึกษาจากทฤษฎีทางการเงินมา

แล้วแต่ยังมีความสนใจในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ ในมิติของระดับความส�าคัญ

ของปัจจยัรวมทัง้ทศิทางความสมัพนัธ์ และยงัสนใจศกึษาลกึ

ถึงความแตกต่างของความสัมพันธ์ในกลุ่มของธุรกิจท่ีแตก

ต่างกัน โดยนักวิจัยให้ความสนใจกับบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะในกลุ่ม SET 100 ซ่ึงนับเป็น 

กลุ่มบริษัทที่นักลงทุนให้ความนิยมลงทุนใน 100 อันดับ

แรก เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทเหล่านั้นให้ความส�าคัญ

ต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการและบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

และสามารถเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า

กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่ม SET 100

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่มี

ผลกระทบต่อมูลค ่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน

 1.1 ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามล�าดับ (Pecking 

Order Theory)

 ในปี ค.ศ. 1984 Myers and Majluf ได้น�าเสนอ

ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามล�าดับ โดยมีแนวคิดส�าคัญคือ

ปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมลูระหว่างผูถ้อืหุน้และคณะ

ผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทจะมีการระดมทุนตามล�าดับ

ขั้นเพื่อเป็นการขจัดปัญหาดังกล่าว และในการจัดหาแหล่ง

เงินทุนตามทฤษฎีน้ีคือการจัดล�าดับของการจัดหาเงินทุน

ของบริษัทออกเป็น 3 ล�าดับ ดังนี้

 1) บริษัทจะใช้ก�าไรสะสมเป็นล�าดับแรก

 2) ถ้าก�าไรสะสมไม่เพียงพอ บริษัทควรจ�าหน่าย

ตราสารหนี้ที่มีต้นทุนต�่า

 3) แหล่งเงินทุนสุดท้ายจะเป็นการจ�าหน่ายหุ้น

สามัญใหม่ของบริษัท

 ซึ่งเป ็นการส่งสัญญาณจากผู ้บริหารว่า การ

ลงทุนน้ันจะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู ้ถือหุ ้นได้ 

และราคาหุ ้นในขณะนั้นมีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง  

(Undervalued) และหากมีการออกหุ้นเพิ่มทุนจะเป็นการ

ส่งสัญญาณว่าราคาหุ้นในขณะนั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีแท้

จริงอยู่ (Overvalued) นฤมลวรรณ์ ตั้งกิจเจริญพร (2558)

 1.2 ทฤษฎีโครงสร้างของเงินทุนโดยค�านึงถึงผล 

กระทบของต้นทุนการล้มละลาย

 จากสมมติฐานของ ที่ Franco Modigliani และ 

Merton Miller ที่กล่าวไว้คือ ต้นทุนของการก่อหนี้คงท่ี 

แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อหนี้สินเพิ่มขึ้นความน่าจะเป็น

ของการล้มละลายเพิ่มสูงขึ้นท�าให้เจ้าหนี้ต้องการอัตรา

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ยิ่งบริษัทกู้เงินมากขึ้นเท่าไร ต้นทุน

ของการล้มละลายที่คาดหวังจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และมูลค่า

ของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญจะยิ่งลดต�่าลง ดังนั้นในโลกที่มี

ภาษีและต้นทุนของการล้มละลายนี้ จะมีโครงสร้างเงินที่

เหมาะสมที่ต้นทุนของเงินทุนอยู่ในระดับต�่าที่สุดและราคา

หุ้นสามัญสูงท่ีสุด

ภำพ 1 มูลค่าของบริษัทในกรณีท่ีมีภาษีและต้นทุนของ

การล้มละลาย

 จากภาพสามารถอธิบายได้คือ โครงสร้างเงิน

ทุนท่ีเหมาะสมนั้น เกิดจากการท่ีผลประโยชน์ทางภาษีที่

เกิดจากการก่อหนี้ถูกหักล้างด้วยต้นทุนที่เกิดจากปัญหา

ทางการเงินของธุรกิจ ดังนั้นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะจึง

อยู่ที่จุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากมี

หนี้สินกับต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากปัญหาทางการเงินของ

ธุรกิจก็คือ ระดับการก่อหนี้ท่ีจุด D* ซ่ึงการหักล้างระหว่าง

ผลประโยชน์ของภาษีท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหนี้ และต้นทุนที่

เกิดขึ้นจากปัญหาทางการเงินของธุรกิจ บางครั้งจะเรียกว่า

ทฤษฎีการหักล้าง หรือ Trade – off Theory ซ่ึงกล่าวได้

ว่าโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์

หน่วยสุดท้ายของผลประโยชน์ทางภาษีมีค่าเท่ากับต้นทุน

หน่วยสุดท้ายของการล้มละลาย

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียกับ Tobin Q

 Professor James T. Tobin ศาสตราจารย์แห่ง

มหาวิทยาลัย Yale ได้น�าเสนอเครื่องมือในการวัดมูลค่า

ของกิจการ ท่ีมีช่ือว่า Tobin’s Q โดยทฤษฎี Tobin’s Q 

เป็นตวัวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิจากแนวคดิการผสมผสาน

ข้อมูลจากงบการเงินและมูลค่าทางการตลาด ซึ่งค�านวณ

โดยน�าราคาตลาด (Market Value) ของสินทรัพย์ของ

กิจการหารด้วยราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) 

ของสนิทรพัย์โดยทีร่าคาตลาดของสนิทรพัย์จะวดัจากมลูค่า

ทางการตลาดของหุ้นท่ีอยู ่ในมือของผู้ถือหุ ้นและหนี้สิน  

(วรภพ เสือพราย, 2554)
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 3. แนวคิดและทฤษฎีอายุกิจการ

 Harry DeAngelo, Linda DeAngelo and Ren 

Stulz (2006) ได้อธิบายว่า ขั้นอายุการด�าเนินงานของ

บริษัทมีโอกาสในการขยายการลงทุนได้หลายโครงการ

จะท�าให้บริษัทมีความจ�าเป็นที่ต้องรักษากระแสเงินสดไว้

เพื่อการลงทุนตามหลักทฤษฎีการลงทุนตามล�าดับขั้น ของ 

M&M บริษัทจะเริ่มจากแหล่งเงินทุนภายในก่อนเป็นล�าดับ

แรก และภายหลังหากเงินท่ีระดมทุนได้มาไม่เพียงพอ จึง

จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยการออกตราสารหนี้ 

บรษิทัทีม่อีายกุารด�าเนนิงานนานจะแสดงถงึการเตบิโตเตม็

ทีแ่ล้ว จะมแีนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลได้แก่ผูถื้อหุน้มากกว่า

บริษัทท่ีมีอายุการด�าเนินงานน้อย เพราะว่าบริษัทไม่มีการ

ลงทุนเพิ่มข้ึนมากนัก และการจ่ายเงินปันผลยังสามารถลด

ปัญหาตัวแทนหรือการทุจริตของผู้บริหารได้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ
     H

1
 : อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

     H
2
 : สัดส่วนก�าไรสะสมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

     H
3
 : ขนาดของกิจการ

     H
4
 : อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ตัวแปรควบคุม
     H

5
 : อัตราการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

           ของประเทศ

มูลค่ากิจการ

ตัวแปรตำม

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. H

1
 : อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์เป็นปัจจัย

ที่มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามต่อมูลค่ากิจการ

 2. H
2
 : สัดส่วนก�าไรสะสมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็น

ปัจจัยที่มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับต่อมูลค่ากิจการ

 3. H
3
 : ขนาดของกิจการ เป็นปัจจัยที่มีผลกระ

ทบในทิศทางเดียวกันกับต่อมูลค่ากิจการ

 4. H
4
 : อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นปัจจัย

ที่มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับต่อมูลค่ากิจการ

 5. H
5
 : อุตสาหกรรมที่ต่างกันมีผลกระทบใน

ทิศทางเดียวกันต่อมูลค่ากิจการ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีเก็บ

ข้อมูลจากงบการเงินและรายงานทางการเงิน ตลอดจน

ข้อมูลจากฐานของธนาคารโลก และบริษัทท่ีไม่ครบอยู่ช่วย

ระยะเวลาท่ีก�าหนดจะไม่น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรที่ศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 ยกเว้น

กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เนื่องจากอุตสาหกรรมการเงิน

มีโครงสร้างเงินทุนที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น จ�านวน 

46 บริษัท
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ตำรำง 1

แสดงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปร สัญลักษณ์ที่ใช้ กำรค�ำนวณ

ตัวแปรตำม

1. มูลค่ากิจการ Tobin’ Q (ราคาตลาดของหุ้นสามัญ × จ�านวนหุ้นที่
อยู่ในมือผู้ถือหุ้น) + มูลค่าไถ่ถอนของหุ้น
บรุมิสทิธ ิ+ มลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิรวม 
/มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ตัวแปรต้น

1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ D/TA หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม

2. สัดส่วนก�าไรสะสมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น RE/TE ก�าไรสะสม/ส่วนของผู้ถือหุ้น

3. ขนาดของกิจการ TTA Ln(มูลค่าของสินทรัพย์)

4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA ก�าไรสุทธิ/สินทรัพย์สุทธิ

ตัวแปรควบคุม

1. อตัราการเพิม่ขึน้ของผลติภณัฑ์มวลรวม 
   ของประเทศ (GDP growth rate)

GDP สืบค้นจาก World bank Database

โดยมีแบบจ�าลองในการศึกษาดังนี้

Tobin’ Q = ß
0 
+ ß

1 D/TA 
+ ß

2 RE/TE
 + ß

3 TTA 
+ ß

4 ROA  

+ ß
5 GDP

 + 

โดย

 Tobin’ Q = มูลค่ากิจการ

 D/TA = อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

 RE/TE = อัตราส่วนก�าไรสะสมต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น

 TTA = ขนาดของกิจการ

 ROA = อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

 GDP = อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของประเทศ

 ß i = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression 

Coefficient) แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ

แต่ละตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม

  = ค่าความคลาดเคลื่อน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เก็บข้อมูล

จากงบการเงิน และรายงานทางการเงินของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 

100 ระหว่างปี 2556 – 2560 บริษัทที่สามารถน�ามา

วิเคราะห์ได้มีจ�านวน 46 บริษัท

 2. ข้อมูลจากฐานข้อมูลของธนาคารโลกในการ

เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1 .  วิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วยสถิติ เชิ งพรรณนา  

(Descriptive Statistics)

 2 .  วิ เ ค ร าะห ์ ค ่ า สั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พันธ ์  

(Correlation Analysis)

 3. วิเคราะห์สมมติฐานโดยสมการถดถอยเชิงเส้น

พหุ (Multiple Linear Regression Analysis)
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ผลกำรวิจัย
ตำรำง 2

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของแต่ละตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปัจจัย N Minimum Maximum Mean Std.  
Deviation

D/TA (เท่า) 230 0.106 0.977 0.537 0.171

RE/TE (เท่า) 230 -13.697 0.989 0.426 0.986

TTA (เท่า) 230 15.337 21.526 18.277 1.182

ROA (ร้อยละ) 230 -23.378 45.145 5.870 7.122

GDP (ร้อยละ) 230 0.984 3.903 2.776 0.982

TOBIN Q (เท่า) 230 0.308 33.309 3.322 4.113

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

สามารถอธิบายได้

 อตัราส่วนหนีส้นิต่อสนิทรพัย์ สะท้อนถงึการระดม

เงินทุนโดยการก่อหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 0.537 เท่า โดยมีค่าต�่า

สุดเท่ากับ 0.106 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.977 เท่า ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.171

 สัดส่วนก�าไรสะสมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สะท้อน

ถึงอายุการด�าเนินงานของกิจการที่เป็นปัจจัยที่ก�าหนดการ

จ่ายเงินปันผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.426 เท่า โดยมี ค่าต�่า

สุดเท่ากับ -13.697 ค่าสูงสุด เท่ากับ 0.989 เท่า และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.986

 ขนาดของกิจการ สะท้อนถึงมูลค่าสินทรัพย์ของ

กิจการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.277 เท่า โดยมี มีค่าต�่าสุด

เท่ากับ 15.337 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากับ 21.526 เท่า และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.182 เท่า

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ สะท้อนถึงการ

วัดประสิทธิภาพของบริษัทโดยการน�าสินทรัพย์ไปลงทุน

ให้เกิดผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.870 โดยมี 

ค่าต�่าสุดเท่ากับร้อยละ - 23.378 ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 

45.145 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 7.122 

 อัตราการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศ (GDP) สะท้อนถึงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวเงินเฟ้อก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

และหากเศรษฐกิจหดตัวเงินเฟ้อก็ปรับลดลงตามวัฎจักร

เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.776 ค่าต�่าสุดเท่ากับ

ร้อยละ 0.984 ค่าสูงสุด เท่ากับร้อยละ 3.903 ค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 0.982

 มูลค่ากิจการ สะท้อนถึงมูลค่าทางการตลาดของ

กิจการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.322 เท่า ค่าต�่าสุด เท่ากับ 

0.308 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากับ 33.309 เท่า ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 4.113 เท่า



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2564 45

ตำรำง 3

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2560

D/TA RE/TE TTA ROA GDP Tobin Q

D/TA 1 - 0.302**     0.334** - 0.357** - 0.035 - 0.271**

RE/TE 1 - 0.087   0.132*   0.006   0.072

TTA 1 - 0.273**   0.047 - 0.085

ROA 1 - 0.081     0.248**

GDP 1 - 0.048

Tobin Q 1

ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET100 

ในช่วงปี 2556 – 2560

ปัจจัย
(N = 230)

มูลค่ำกิจกำร (Tobin Q)

B t Sig. Std. Error

(Constant) 3.671 0.850 0.396 4.318

D/TA -5.476 -3.104 0.002** 1.764

RE/TE -0.066 -0.239 0.811 0.277

TTA 0.138 0.580 0.562 0.238

ROA 0.102 2.553 0.011* 0.040

GDP -0.180 -0.676 0.500 0.267

R2 =  0.103       F =   5.133       Sig = 0.000

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ภายในของปัจจัยที่ส่งผลกระทบมูลค่ากิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 ในช่วงปี พ.ศ. 

2556 - 2560 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด 15 คู่ โดยท่ี

ตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 ท�าให้

ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

กันโดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ มีจ�านวน 7 คู่

 ผลการวเิคราะห์การถอถอยเชงิเส้นพห ุ(Multiple 

Linear Regression Analysis) สามารถอธิบายตามแบบ

จ�าลองการศึกษาได้ดังนี้

*, ** ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05, 0.01
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 จากผลจากวิจัยพบว่าค่าสถิติ F statistic มีผล

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 สะท้อนถึงแบบจ�าลองใน

การศึกษานี้ที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ โดยที่ตัวแปร

อิสระสามารถพยากรณ์มูลค่าของกิจการได้ในอัตราร้อยละ 

10.3

 เมือ่พิจารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเชงิเส้นพหุ

ของปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่ากจิการพบว่า อตัราส่วนหนี้

สนิต่อสินทรัพย์ มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั -5.476 มค่ีา 

sig = 0.002 หมายความว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่ากิจการ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์มีผลกระทบค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.102 

มีค่า sig = 0.011 หมายความว่า อัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยอื่น 

ๆ ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

กำรอภิปรำยผล
 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อ

มูลค่ากิจการ ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ แสดงให้เห็นว่า หากกิจการมีความต้องการในการ

ระดมเงินทุนจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากภายในกิจการ 

(Internal Fund) เป็นอันดับแรก แต่หากแหล่งเงินทุน

ภายในของกิจการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้บริหาร

ของกิจการจะต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอก โดย

จะพิจารณาการจัดหาเงินทุนจากการก่อหนี้ (Debt) ก่อน

การพิจารณาการจัดหาเงินทุนจากส่วนทุน (Equity) ท่ีจะ

เป็นล�าดับสุดท้าย ซึ่งสนับสนุนสนับสนุนทฤษฎีการจัดหา

เงินทุนตามล�าดับ (Pecking Order Theory) การจัดหา

เงินทุนจากก่อหนี้จะเป็นไปในรูปแบบของการกู ้ยืมเงิน

จากแหล่งเงินทุนบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมาก จะเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือน้อย โดย

จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและต้นเงินคืนให้แก่เจ้าของแหล่งเงิน

ทุนเหล่าน้ัน หากกิจการที่กู้ยืมเงินมีผลการด�าเนินงานท่ีไม่

เป็นไปตามความคาดหวงัจะส่งผลให้ไม่สามารถในการช�าระ

หนี้จนท�าให้เกิดต้นทุนล้มละลาย (Bankruptcy Costs) 

ซ่ึงสนับสนุนทฤษฎีการหักล้าง (Trade – off Theory) 

สอดคล้องกับ นฤมลวรรณ์ ตั้งกิจเจริญพร (2558) ซ่ึงพบ

ว่าอัตราส่วนหน้ีสินมีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับ

มูลค่ากิจการ เพราะบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความน่าเชื่อ

ถือมากท�าให้สามารถก่อหนี้ได้ในปริมาณท่ีมาก รวมถึงมี

หลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันให้เจ้าของแหล่งเงินทุนได้ 

จึงท�าให้มีความเสี่ยงในการล้มละลายต�่า โดยที่บริษัทท่ีมี

ขนาดเล็กจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าจึงท�าให้สามารถ

ก่อหนี้ได้ในปริมาณที่น้อยและเสี่ยงที่จะล้มละลายสูง แต่

ไม่สอดคล้องกับ Nor Edi Azhar Binti & Noriza Binti 

(2012) และ Amarjit Gill (2011) ท่ีอัตราส่วนหนี้สินส่ง

ผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่ากิจการ อย่างมีนัย

ส�าคัญ และ Muhammad Shadab & Abdul Sattar 

(2015) ที่อัตราส่วนหนี้สินไม่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการอย่าง

มีนัยส�าคัญ

 อัตราผลแทนต่อสินทรัพย์ ส ่งผลกระทบต่อ

มูลค่ากิจการ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

เนื่องจาก บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 โดยท่ัวไป

บริษัทเหล่านี้มีพื้นฐานบริษัทท่ีดี แต่ไม่สามารถรับประกัน

ได้ว่า บรษิทัดงักล่าวจะมผีลก�าไรเสมอไป เพราะบรษิทัทีถ่กู

จัดอันดับไว้ในกลุ่ม SET 100 จะมีเกณฑ์การคัดเลือกโดย

วัดจากตัวหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) สูงท่ีสุด 100 อันดับแรก เป็นหุ้นท่ีมีการ

ซื้อขายอย่างสม�่าเสมอหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพ

คล่องที่สูง มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free 

Float) มากกว่า 20% และสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือต้องไม่ใช่

หุ ้นท่ีก�าลังจะถูกเพิกถอนหรือเป็นหุ ้นท่ีก�าลังถูกพักการ

ซ้ือขาย ดังนั้นการวิเคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร  

(Profitability Analysis) เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อมูลค่า

กิจการ และเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน

การแข่งขัน นักลงทุนส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับการ

วิเคราะห์ผลก�าไรของกิจการเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน 

หากกิจการมีความสามารถในการท�าก�าไรที่ดี นักลงทุน

ย่อมเกิดความเช่ือมั่นว่าตนจะได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสูง ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดผลการด�าเนิน

งาน นอกจากนี้เก่ียวเนื่องกับศุภลักษณ์ อังคสุโข และ

คณะ (2555) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ยังส่งผลใน

ทิศทางเดียวกับความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ยังส่งในทิศทางตรงกันข้ามกับ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น ซ่ึงเป็นงานของ  

เนาวรตัน์ ศรพีนากลุ (2558) อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ 

ยังส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วนหนี้สิน ซ่ึงเป็น
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งานของ Merve Gizem (2018) และอัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์ไม่ส่งผลราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นงานของ 

ภาณุวัฒน์ คณะโต (2560)

ข้อเสนอแนะ
 1. จากการศึกษาพบว่าบริษัทที่ศึกษาเป็นบริษัท

ที่มีขนาดใหญ่เพราะมูลค่าตามราคาตลาด (Market  

Capitalization) สูงที่สุด 100 อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยการ

เกิดอัตราหน้ีสินเท่ากับ 0.537 เท่าหรือเกือบครึ่งหนึ่งของ

สินทรัพย์ที่มีทั้งหมด ดั้งนั้นบริษัทเหล่านี้ควรมีอัตราหนี้สิน

ในปริมาณที่น้อย และควรใช้ก�าไรสะสมที่เป็นแหล่งเงิน

ทุนจากภายในก่อนเป็นอันดับแรก ถ้ายังไม่เพียงพอจึงจะ

จัดหาเงินทุนจากแห่งภายนอกและควรเลือกแหล่งเงินทุน

ที่มีต้นทุนต�่าที่สุดเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ที่เกิดขึ้น การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผลการด�าเนิน

งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

 2. จากการศึกษาพบว่าบริษัทที่ศึกษามีอัตราผล

ตอบแทนต่อสนิทรพัย์เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 5.87 ซึง่แสดงให้เหน็

ว่า บริษัทเหล่านี้บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดผลตอบแทน

ในปริมาณที่น้อย ดังนั้นควรเพิ่มก�าไรโดยการเพิ่มยอดขาย

หรือบริหารสนิทรพัย์ทีม่อียูโ่ดยเลอืกลงทนุให้เหมาะสม รวม

ทั้งลดการลงทุนที่เกินความจ�าเป็น วิธีดังกล่าวอาจจะเป็น

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้มีบริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ดีข้ึน ส่งผล

ต่อก�าไรสะสมที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนสามารถวางแผนและ

ก�าหนดนโยบายการจ่ายปันผลได้อย่างเหมาะสม

 3. จากการศกึษาสามารถช่วยให้นกัลงทนุสามารถ

วิเคราะห์ถึงความสามารถและศักยภาพของแต่ละบริษัทได้

เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย 

เช่น ปัจจัยโยบายเงินทุนของบริษัท ปัจจัยผลประโยชน์

ทางภาษีท่ีไม่ใช่หนี้สิน เป็นต้น เพื่อท่ีจะช่วยให้นักลงทุน

สามารถตัดสินใจลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนำคต

 1. เนี่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนมาจากบางอุตสาหกรรมมีจ�านวนบริษัทน้อย ดัง

นั้นควรศึกษาข้อมูลทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แล้วจ�าแนกแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษาเชิงเปรียบ

เทียบ

 2. ควรเพิม่ช่วงระยะเวลาของการศกึษาให้มากขึน้

เพื่อสะท้อนผลกระทบของปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบระยะยาว  

 3. ในการศึกษาครั้งนี้ ได ้ท�าการยกเว ้นกลุ ่ม

อุตสาหกรรมการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัยและประกัน

ชวีติ จงึควรไปศกึษากลุม่อตุสาหกรรมดงักล่าวหรอืพจิารณา

เป็นพิเศษ

 4. ควรเพิ่มตัวแปรอื่นในการศึกษาให้มากขึ้น เช่น 

เรื่องของสภาพคล่อง ปัจจัยทางการเมือง ความเสี่ยงต่างๆ 

ท่ีธุรกิจต้องเผชิญ เป็นต้น

 5. ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลา

ในการศึกษา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 -2560 ซ่ึงเป็นช่วงระยะ

เวลาที่เศรษฐกิจไม่มีความผันผวน และด้วยข้อจ�ากัดบริษัท

ทีศ่กึษาต้องเป็นบรษิทัทีถ่กูจดัอนัดบัไว้ในกลุม่ SET 100 ตัง้ 

5 ปี จึงควรขยายช่วงระยะเวลาในการศึกษาหรือท�าการ

เปรยีบเทยีบโครงสร้างเงนิทนุในช่วงทีม่วีกิฤตการณ์ทางการ

เงินกับช่วงระยะเวลาปกติ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี 

(2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี ซ่ึงใช้การวิจัยเชิงปริมาณ จ�านวน 

1,563 คน โดยการค�านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ และหาสัดส่วนอีกครั้ง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

400 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ

เส้นตรง ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านการสื่อสารองค์การ และด้านคุณลักษณะขององค์การ 2. ปัจจัย

ภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์มี 3 ปัจจัย คือ ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านการสื่อสารองค์การ และ

ด้านคุณลักษณะขององค์การ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี พบ

ว่า ด้านเงื่อนไขทางเทคโนโลยี มีค่าในระดับมากท่ีสุด ส่วนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี 

ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการป้องกัน ด้านด�าเนินคดี ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบาย ตามล�าดับ ด้านคุ้มครอง

ช่วยเหลือ และด้านพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายมีการปฏิบัติในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: การค้าประเวณี, ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี, กองบังคับการต�ารวจนครบาล 9,  

               กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

Abstract

 This research has the objectives to (1) studies the strategy of practice level to overcome the 

prostitution problem (2) studies the factors affecting the implementation of strategies to overcome 

the prostitution problem. This research is a quantitative. The quantitative population of 1,563 people 

that calculating the sample by using Yamane’s simplified formula and got the result of 400 samples, 

The statistics used in this research were frequency, percentage, mean and standard deviation, and 

multiple regression analysis, analyze the relationship between variables using Pearson’s correlation 
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coefficient, analyze independent variables and predictor variables using Enter multiple regression 

analysis. The research results showed that 1. the level of compliance with the strategy of over 

coming prostitution is at the highest level. There are 3 aspects; Policy resources Organization commu 

nication and the Characteristics of the organization 2. there are 3 internal factors with the highest 

mean affecting the implementation of strategies to overcome the prostitution problems, which are 

policy resources factor, organizational communication factor, and the characteristics of the orga 

nization factor. The external factors affecting the implementation of strategies to overcome the 

prostitution problems showed that the condition of technology had the mean in the highest level, 

followed by the condition of politic, and the condition of economic and social that had the means at 

the same rank. For the implementation of strategies to overcome the prostitution problems, the aspect 

that had the highest mean were included the prevention aspect, the prosecution aspect, the deve 

lopment of policy mechanisms, respectively. The protection aspect and the development of network 

partners cooperation aspect had the means at high levels.

Keywords: Prostitution, Strategies to overcome the prostitution problems, Metropolitan Police  

                 Division 9, Metropolitan Police Bureau

บทน�ำ
 การค้าประเวณี (prostitution) หรือการขาย

บริการทางเพศคือ การเอารัดเอาเปรียบต่อสตรี และเด็ก

ทั้งชาย หญิง มีเป้าหมายเพื่อการบังคับให้ท�างานด้านเพศ 

ซึ่งครอบคลุมทั้งการหาเหยื่อ การเดินทาง การหาที่พัก โยก

ย้าย หรือซื้อขายสตรีและเด็ก (ธิติมา เชื้อเจ็ดตน, 2561) 

โดยการค้าประเวณีถือเป็นช่องทางและรูปแบบหนึ่งท่ี

น�าไปสู่การค้ามนุษย์ที่เป็นปัญหาระดับชาติและในระดับ

นานาชาติ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ผู้ค้าประเวณีส่วนมากมักเป็น

เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี และจากรายงานสถิติการด�าเนิน

คดีค้ามนุษย์ ในปี 2559 มีการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ 333 คดี 

เป็นคดีการค้าประเวณีสูงถึง 244 คดี รองลงมาสื่อลามก 

3 คดี ขอทาน 8 คดี แรงงาน 32 คดี แรงงานประมง 43 

คดีและขูดรีด/อื่นๆ 3 คดี ขณะเดียวกันในปี 2560 การ

ด�าเนินคดีค้ามนุษย์ 302 คดี ยังเป็นคดีเกี่ยวกับการค้า

ประเวณีมากถึง246 คดีสื่อลามก 7 คดี ผลประโยชน์ทาง

เพศ 2 คดี ขอทาน 26 คดี แรงงาน 14 คดีแรงงานประมง 

7 คดี (ภัทรานิษฐ์ เยาด�า, 2561; ประชาไทม 2561)

 เป็นเวลากว่าห้าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็น

ประเทศต้นทาง ปลายทาง และเป็นประเทศทางผ่าน

ส�าหรับการค้าผู ้ชาย ผู ้หญิง และเด็กเพื่อการบังคับค้า

ประเวณี และค้าแรงงาน และยังเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

เพือ่การบงัคบัใช้แรงงาน ถกูแสวงประโยชน์ในอตุสาหกรรม

ประมง และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาคเกษตรกรรม 

ภาคการผลิต หรือการท�างานรับใช้ตามบ้าน การบังคับให้

ขอทาน หรืออุตสาหกรรมการแสวงประโยชน์ทางเพศใน

เชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ท่ียังคงมีอยู่อย่างกว้างขวาง

และเป็นสาเหตุของการเพิ่มโอกาสเสี่ยงท่ีจะท�าให้เกิดการ

ค้าประเวณีผู้ชาย ผู้หญิง สตรี และเด็ก สาเหตุโดยส่วน

ใหญ่ของผู้ท่ีเข้าสู ่อาชีพการค้าประเวณีมีท้ังความสมัคร

ใจและไม่สมัครใจ มีปัจจัยผลักดันและต้นเหตุของปัญหา

ที่เกิดจากความไม่เพียงพอของรายได้ในครอบครัว ความ

สัมพันธ์ท่ีไม่มั่นคงของครอบครัว แรงบีบคั้นจากความผิด

หวังของคนในครอบครัว การถูกบังคับล่อลวงหรือการ

ติดต่อสัมพันธ์กับกลุ ่มหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในแวดวง

อาชีพโสเภณี แรงจูงใจที่ต้องการเงินเพื่อพึ่งพาตนเองและ

แบ่งเบาภาระครอบครัว รวมถึงปัญหาจากการมีค่านิยมที่

ผิด (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2539) เช่น ในเรื่องของวัตถุนิยม 

เป็นต้น และประเทศไทยเองถือว่าการค้าประเวณีผิดหลัก



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2564 51

ศีลธรรมของคนในชาติ และหลักกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดผล

เสียต่อตัวผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณีมากกว่าผลดี

 จากการศึกษาของสรรสิริ ภรินทรนันท์, โอบเอื้อ 

วิรัชศิลป์,ณัฐนรี ทองงาม, และ วรัญญา กลยนีย์ (2560) 

ศึกษาผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติของรัฐผู ้

ประกอบการ และประชาชน พบว่า มีผลกระทบในมิติ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้ 1) ด้านของภาพ

ลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลก เช่น ไทยประสบปัญหา

การค้ามนุษย์อยู่ในระดับ Tier 2 ที่ถูกจับตามอง (Watch 

List) มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความช่วยเหลือจาก

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 2) ด้านทรัพยากร เช่น รัฐบาลต้อง

จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

และด�าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,080 

ล้านบาท (58.15 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีงบประมาณ 2559 

เป็น 2,580 ล้านบาท หรือ (72.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของ

ปีงบประมาณ 2560 3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เช่นถูกล่อลวง ถูกบังคับหรือข่มขู่ ถูกแสวงหา

ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ขาดความรู้สึกปลอดภัยใน

ชีวิต 4) ด้านสุขภาพอนามัย เช่น ส่งผลร้ายต่อร่างกายและ

จิตใจ ขาดการคุ้มครองความปลอดภัยด้านความเป็นอยู่ที่ดี 

จากรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ไทย ปี 2559-2560 พบ

ว่า มีการลงมือปฏิบัติ และท�าจริงจังแต่ยังไปไม่ถึงนโยบาย 

(กลุ่มต่อต้านการค้ามนษุย์, 2560) ในการเสวนา พบว่า สถติิ

ด้านคดีลดลง แต่ปัญหาส่วนมากยังคงเป็นเรื่องของการค้า

ประเวณี ซึ่งระบุว่าแม้กฎหมายมีความเข้มแข็ง แต่คนใช้

งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบุคลากรไม่เพียงพอ 

ขณะเดียวกันผู้ค้ามนุษย์มีลูกเล่น หรือกลวิธีที่แพรวพราว 

ในขณะที่ผู ้ตกเป็นผู ้เสียหาย ขาดความรู ้ (ภัทรานิษฐ์  

เยาด�า, 2561)

 จากปัญหา และสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีหน้าที่

โดยตรง ได้น�าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการใน

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2560 – 2564 น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติเห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีสาระส�าคัญ 3 ประการ

หลัก คือ 1) เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการใน

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2560 – 2564 2) เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด

ท�าแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และ

มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ (ฉบบั

ที่ 2) พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

ให้มีประสิทธิภาพ 3) เห็นชอบให้ส�านักงบประมาณ (สงป.) 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อน

นโยบายยทุธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกนัและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่

การปฏิบัติ มีประเด็นยุทธศาสตร์หลักท่ีส�าคัญ 5 ประเด็น 

ดงันี ้(1) ด้านพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่น (2) 

ด้านด�าเนินคดี (3) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ (4) ด้านป้องกัน 

และ (5) ด้านพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภายหลัง

มีมติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติตามประเด็น

ยุทธศาสตร์หลักส�าคัญ 5 ประเด็น กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2560) จึงได้มอบหมาย

ให้ศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์แห่ง

ชาติ (ศปคม.) เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการนโยบาย

ดังกล่าวร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในฐานะมีหน้าท่ี

โดยตรง เพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในการด�าเนินมาตรการเชิง

รุกการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เพิ่มความเข้มงวด

ในการจบักมุสอบสวนขยายผลเพือ่ด�าเนนิคดกีบัผูส้นบัสนนุ 

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(2559) ได้สัง่การก�าชบัเพิม่เตมิไป

ยัง บช.น., ภ.1-9, ศชต.,ก., สตม. และ ตชด.ให้ก�ากับดูแล

การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลย

ไม่สนใจตรวจสอบ สืบสวนปราบปรามจับกุมให้พิจารณา

หลักเกณฑ์การลงโทษตามค�าสั่ง ตร.ท่ี 234/2558 ลงวัน

ที่27 เม.ย. 58  ด�าเนินการปราบปรามการกระท�าผิดฐานค้า

มนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดตามนโยบายของรัฐบาล 

 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับและปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง

ตามนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

นโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 – 2564 จึงให้

ความสนใจมุ่งศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหา

การค้าประเวณี กองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 กอง

บัญชาการต�ารวจนครบาลเนื่องจากในเขตพื้นที่ดังกล่าว

เป็นเขตพื้นท่ี ท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

เพราะพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่มีภาคอุตสาหกรรมโรงงาน ภาค

อุตสาหกรรมประมงอยู่เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งมีการเข้า

มาหางาน การโยกย้ายถ่ินฐานของประชาชน และแรงงาน

ต่างด้าวจ�านวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่มีความครอบคลุมและ

เหมาะสมในการศึกษาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

การเอาชนะป ัญหาการค ้าประเวณี กองบังคับการ

ต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี กอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 9 กองบญัชาการต�ารวจนครบาล

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การจัดท�าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน มัก

เริ่มจากการทบทวนภาระหน้าที่ (mission) ของหน่วย

งานน้ัน โดยการก�าหนดนโยบาย (policy) หรือทิศทาง 

(direction) ในการพัฒนาซึ่งจะต้องระบุวัตถุประสงค์ 

(objective) และมักจะมีการแถลงวิสัยทัศน์ (vision ศัพท์

บัญญัติใช้ว่า วิทัศน์ แต่ไม่ติดตลาด) อันเป็นการมองไปใน

อนาคตว่า ประสงค์จะให้หน่วยงานนั้นมีสภาพเป็นเช่นไร 

จึงมักมีกรอบเวลาก�ากับไว้ด้วยว่าภายในปีนั้นๆ จะต้อง

บรรลุเป้าหมายอย่างนั้นๆ เมื่อได้วัตถุประสงค์และวิสัย

ทัศน์แล้ว จึงจะก�าหนดกลยุทธ์ (strategy) ซึ่งได้แก่ วิธี

การหลักๆ ที่จะน�าไปสู่วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ 

และจึงน�ากลยุทธ์มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ (plan of 

action) หรือโครงการ (programme) ซึ่งมักจะต้องก�าหนด

เป้าหมาย (target) ที่ระบุตัวเลขแน่ชัด เพื่อสะดวกแก่การ

ติดตาม (monitoring) และการประเมินผล (evaluation) 

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการในโอกาส

ต่อไป ซ่ึงแนวคิดของ Kaplan and Norton (2004, p.33) 

ได้ระบุว่า แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy maps) เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มองว่าการบริหาร

จัดการจะท�าไม่ได้เลยหากไม่สามารถประเมินผลได้และ

การประเมินผลในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็ไม่อาจท�าได้

เช่นกัน ดังนั้น Kaplan และ Norton จึงได้พัฒนาแผนผัง

เชิงยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายและแสดงความเชื่อม

โยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (cause and effect  

relationships) ของปัจจัยต่าง ๆ ตามมุมมองทั้ง 4 มิติ 

ได้แก่ พันธกิจ หมายถึง หตุผลของการด�ารงอยู่ขององค์กร 

คุณค่า หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยส�าคัญขององค์กร วิสัย

ทัศน์ หมายถึง ส่ิงที่องค์กรต้องการจะเป็น กลยุทธ์ หมาย

ถึงแนวทางการด�าเนินงานขององค์กร ดังน้ัน แผนผังเชิง

ยุทธศาสตร์ หรือ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดย

การใช้ Balanced Scorcard ท่ีเป็นการประเมนิและให้ความ

ส�าคัญกับกลยุทธ์สิ่งท่ีองค์การต้องด�าเนินการ (เป้าหมาย

และ การริเริ่ม) สิ่งท่ีบุคลากรต้องปฏิบัติ (เป้าหมายระดับ

บุคคล) ซ่ึงเป็นผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ความพึงพอใจ

ของบุคลากรในองค์การ ความสะดวกสบายของลูกค้าผู้รับ

บริการ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

ปัจจัยสุดท้ายคือ บุคลากรที่มีความพร้อมและกระตือรือร้น 

(พิมาดา เช้ือสกุลวณิช, 2559)

 แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์ในการเอาชนะปัญหา

การค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี

 ปัญหาการค้าประเวณี นับเป็นปัญหาที่มีความ

ส�าคัญในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซ่ึงปัจจุบันมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าประเวณีโดยตรง มาเป็นในรูป

แบบแฝงมากขึ้น จึงท�าให้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วย

งานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง และหน่วยงานที่มีหน้าที่

สนับสนุนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงต่างร่วมมือกันใน

การหาแนวทางป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขเพื่อการ

เอาชนะปัญหาการค้าประเวณีของประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศป

คม.แห่งชาติ) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคง

ของมนุษย์ (ศปคม.แห่งชาติ, 2560) และโดยคณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) เสนอโดยเห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์

และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560-2564 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์หลักที่

ส�าคัญในการป้องกันและปราบปราม 5 ยุทธศาสตร์หลัก 

คือ 1) ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน 

ได้แก่ ส่งเสริมกลไกทุกระดับ สร้างความร่วมมือในระดับ

พื้นที่ ส่งเสริมบทบาทศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 2) ด้านด�าเนินคดี ได้แก่ สร้าง

ความปลอดภัยในสังคม ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 3) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ ได้แก่ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการีคัดแยกผู ้เสียหาย พัฒนาคู ่มือ

การด�าเนินงาน ปรับปรุงมาตรฐานสถานคุ้มครอง พัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่/องค์กร ส่งเสริมหน่วยงานแบบครบ

วงจร 4) ด้านป้องกัน ได้แก่ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง พัฒนาระบบ

จัดการแรงงานข้ามชาติ 5) ด้านพัฒนาความร่วมมือกับภาคี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2564 53

เครือข่าย ได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย

ทั้งภายในและต่างประเทศ ปรับแก้ไขกฎระเบียบ ขยาย

ความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติ ประชาสัมพันธ์

และขยายผลการด�าเนินงาน

 แนวคิด การด�าเนินการ หรือมาตรการของรัฐบาล

ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศใน

ฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ 

ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานความก้าวหน้าและ

ผลการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยประจ�า

ปี 2559 ที่เผยแพร่สถานการณ์การค้ามนุษย์และความคืบ

หน้าในการด�าเนนิการต่อต้านการมนษุย์ของหน่วยงานต่างๆ 

ซึ่งครอบคลุมทุกมิติตามยุทธศาสตร์ 5Ps (ศูนย์ปฏิบัติการ

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ, 2560)  

ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย (Policy) 2) ด้านการด�าเนินคดีและ

การบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) 3) ด้านการคุ้มครอง 

(Protection) 4) ด้านการป้องกัน (Prevention) และ 5) 

ด้านความร่วมมือ (Partnership) สรุปความก้าวหน้าและ

ความส�าเร็จ ดังนี้ (กระทรวงการต่างประเทศ, 2560) 1) 

ด้านนโยบาย (Policy) รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญและได้

ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระเร่งด่วน

ระดับชาติ 2) ด้านการด�าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 

(Prosecution) รัฐบาลได้เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนิน

คดแีละบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัโดยส่งเสรมิบรูณาการ

ของการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบังคับใช้

กฎหมาย 3) ด้านการคุ้มครอง (Protection) รัฐบาลให้

ความส�าคัญกับการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อสร้าง

ชีวิตใหม่และกลับคืนสู่สังคมได้รวมทั้งป้องกันการตกเป็น

เหยื่อค้ามนุษย์ซ�้าในอนาคตและให้ความส�าคัญแก่การให้

ความคุ้มครองกลุ่มที่มีความเปราะบางโดยได้ด�าเนินการ

บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการไม่เลือกปฏิบัติผล

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก 4) ด้านการป้องกัน (Prevention) 

รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการในการส่งเสริม และปกป้องสิทธิ

ของแรงงานทุกสัญชาติในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน

โดยมีการปรับปรุงระบบบริหารแรงงานต่างด้าว 5) ด้าน

ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ (Partnership) ประเด็น

การค้ามนุษย์เป็นประเด็นข้ามชาติ รัฐบาลไทยจึงได้เสริม

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคมทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศอย่าง

กว้างขวางมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

ด้วย

 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การศึกษา

การน�านโยบายไปปฎิบัติ มีความส�าคัญอย่างมากในการ

ศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ 

เนื่องจากการน�านโยบายไปปฏิบัตินั้น เป็นเรื่องของขั้น

ตอนท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการของนโยบายท่ีมีความสัมพันธ์

ระหว่างกระบวนการในการก�าหนดนโยบาย เมือ่นโยบายได้

รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีและน�าไปประกาศใช้ใน

ลักษณะต่าง ๆ  เช่น พระราชก�าหนด พระราชบัญญัติ ค�าส่ัง

หรือมติของคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือกฎกระทรวง โดย

หลังจากนั้น นโยบายดังกล่าวถูกน�าไปปฏิบัติต่อประชาชน

ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงหากพบว่า นโยบายมีความไม่เหมาะสม ก็จะ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ท�าให้ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาตามท่ีตั้งเป้าหมาย หรือคาดหวังได้

 นอกจากนี้การน�านโยบายไปปฏิบัติ จัดเป็นขั้น

ตอนหนึง่ทีส่�าคญัต่อกระบวนการนโยบายการศกึษานโยบาย

สาธารณะจะเก่ียวข้องกับ 3 ข้ันตอน ดังนี้ คือ ข้ันแรก คือ 

การออกแบบและก่อรูปของนโยบาย ข้ันสอง คือ การน�า

นโยบายไปปฏิบัติ และขั้นสาม คือ การประเมินผลของ

นโยบาย ซ่ึงพบว่า ข้ันตอนท่ีสอง การน�านโยบายไปปฏิบัติ 

จะเป็นส่วนท่ีเป็นปัญหามาตลอด ท�าให้การศึกษามุ่งความ

สนใจไปที่การปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจและการเสนอ

ตัวแบบส�าหรับการตัดสินใจนโยบาย Van Meter and 

Van Horn (1976) ระบุว่า การน�านโยบายไปปฏิบัติเป็น

กิจกรรมที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่กระท�าโดยรัฐบาล

และภาคเอกชน ท้ังในรูปปัจเจกบุคคล และกลุ่มบุคคล ที่

มีผลต่อการบรรลุความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการ

ก�าหนดไว้ล่วงหน้าจากการตัดสินใจนโยบาย และหมาย

รวมถึงปัจจัยท้ังหลายท่ีมีผลต่อการพยายามเปลี่ยนรูปแบบ

ของการตัดสินใจไปสู่มาตรการเชิงปฏิบัติ Bardech (1980) 

ให้ความหมายว่า เป็นเกมส์ของกระบวนการทางการเมือง

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฏีและการวิจัยการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ และเห็นว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นและ

เป็นไปตามข้อก�าหนดของนโยบาย การน�านโยบายไป

ปฏิบัติเป็นกระบวนการทางการเมือง ซึ่งการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติเป็นโอกาสแรกท่ีจะได้น�าการตัดสินใจเลือกทาง
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เลือกนโยบายไปปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เป็นจริง และ

ขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติจะ

เป็นการสังเคราะห์ และแสดงให้เห็นถึงความหวังในการ

แก้ไขปัญหาของสังคม ซึ่งความกลัวเกี่ยวกับอุปสรรคท่ี

เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และความคิดของผู้มีส่วน

ร่วมที่ต้องการน�านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ

อย่างสมบูรณ์ จึงครอบคลุมกระบวนการแปลงนโยบายที่

เป็นนามธรรมให้เป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถ

น�าไปปฏิบัติ และตรวจสอบระดับความส�าเร็จได้

 กล่าวโดยสรุปนโยบายสาธารณะเป็นแนวทาง 

โครงการและกิจกรรมในการด�าเนินงานบริหารจัดการ

ของรัฐบาลเพื่อที่แก้ไขปัญหาส่วนรวมของสังคม โดยการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลประโยชน์ท่ีได้รับ

ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ด้วยการประกาศใช้นโยบาย ท่ี

จัดท�าในรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับองค์

ประกอบของนโยบายสาธารณะ มีดังนี้ 1) มีวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจน มีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน วัด

ได้และปฏิบัติได้ จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดย

ส่วนรวมด้วย 2) เป็นแนวทางปฏิบัติกว้าง ๆ ของรัฐบาล 

โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบแล้วว่าเป็น

แนวทางท่ีจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด

แต่จะก�าหนดเป็นแนวทางกว้าง ๆ 3) มีความเป็นไปได้ใน

การน�าเอานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะท่ีก�าหนด

ข้ึนนั้นจะต้องมีการก�าหนดแนวทางหรือหลักการในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติด้วย เพื่อให้นโยบายสาธารณะนั้นบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ หากสิ่งใดก็ตามท่ีก�าหนดข้ึนแล้ว

ไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระท�าให้ส�าเร็จได้ สิ่งนั้นมิใช่นโยบาย

สาธารณะแต่จะเป็นเพียงความเพ้อฝันมากกว่า โดยไม่มี

ความจริงใจและจริงจังในการน�าไปปฏิบัติก็ไม่ถือว่าเป็น

นโยบายสาธารณะที่ดี 4) เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย 

หรือเป็นเอกสารท่ีมีผลทางกฎหมาย มิใช่ค�ากล่าวลอย ๆ 

ด้วยวาจา ซ่ึงผู้ก�าหนดนโยบายจะตัดสินใจเพื่อประโยชน์

ของคนจ�านวนมาก มใิช่ตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์เฉพาะบคุคล

และครอบคลุมท้ังกิจกรรมในประเทศและระหว่างประเทศ 

5) เป็นทางเลือก ท่ีรัฐบาลจะกระท�าโดยพิจารณาจากผล

การวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังการวิเคราะห์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการว่า

ทางเลือกนั้นเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมจริง

หรือไม่ (จุมพล หนิมพานิช, 2547, น. 12-13)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม

ปัจจัยภำยในองค์กำร
  1. มาตรฐานของนโยบาย
  2. ทรัพยากรนโยบาย
  3. คุณลักษณะองค์การ 
  4. การสื่อสารองค์การ
  5. ความร่วมมือ หรือการตอบสนองของผู้ปฎิบัติ
  ที่มา. วรเดช จันทรศร (2551); สมบัติ ธ�ารงธัญวงค์, 
2555; Bardech (1980); Van Meter and Van 
Horn (1976); Mazmanian and Sabatier (1989)

ยุทธศำสตร์กำรเอำชนะปัญหำกำรค้ำประเวณี
  1. ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
  2. ด้านด�าเนินคดี
  3. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ
  4. ด้านการป้องกัน
  5. ด้านพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย
  ที่มา. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (2560); กระทรวงการต่างประเทศ (2560); 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ: 
ศปคม (2560);

ปัจจัยภำยนอกองค์กำร
  1. เงื่อนไขด้านทางการเมือง
  2. เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ
  3. เงื่อนไขทางเทคโนโลยี
  ที่มา. ช�านาญ จันทร์เรือง (2536); กิตติ อินทรกุล 
(2553); ทวีชัย ระเบียบ (2555); จิรัฏฐ์ โรจน์บวร
วิทยา (2558); อัญชลี พินิจรักษ์ธรรม (2560)
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สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ปัจจัยภายในอย่างน้อย 1 ตัวแปรจาก 1) 

มาตรฐานของนโยบาย 2) ทรพัยากรนโยบาย 3) คุณลกัษณะ

องค์การ 4) การสื่อสารระหว่างองค์การ และ 5) ความร่วม

มือหรือการตอบสนองของผู้ปฏิบัติ ส่งผลต่อการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

 2. ปัจจัยภายนอกอย่างน้อย 1 ตัวแปรจาก 1) 

ด้านการเมือง 2) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และ 3) ด้าน

เทคโนโลยีส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะ

ปัญหาการค้าประเวณี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  

(Su rvey  resea rch )  ที่ ใ ช ้ วิ จั ยแบบเชิ งปริ มาณ  

(Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือในการศึกษาวิจัย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2550, น. 7) 

ท�าการก�าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาที่ได้จากการทบทวน 

วรณกรรมที่ต่างๆเกี่ยวข้อง ในประเด็นของยุทธศาสตร์การ

เอาชนะปัญหาการค้าประเวณี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 

ข้าราชการต�ารวจท่ีสังกัดกองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล รวมจ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ 

1) สถานีต�ารวจนครบาลท่าข้าม 2) สถานีต�ารวจนครบาล

แสมด�า 3) สถานีต�ารวจนครบาลเทียนทะเล 4) สถานี

ต�ารวจนครบาลบางขุนเทียน 5) สถานีต�ารวจนครบาล

ภาษีเจริญ 6) สถานีต�ารวจนครบาลหลักสอง 7) สถานี

ต�ารวจนครบาลเพชร-เกษม 8) สถานีต�ารวจนครบาล

หนองแขม 9) สถานีต�ารวจนครบาลหนองค้างพลู 10) 

สถานีต�ารวจนครบาลบางบอนซึ่งมีสถานภาพก�าลังพลกอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 9 (บก. น 9) จ�านวนก�าลังพล

ทัง้หมด รวม 1,563 นาย (แบ่งเป็นระดบัสญัญาบตัร จ�านวน 

591 นาย และระดับช้ันประทวนจ�านวน 972 นาย) (กอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล, 2560) กลุ่มตัวอย่าง การวิจัย

ครั้งนี้ ท�าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamanae (1967) 

จ�านวนก�าลังพล สังกัดกองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล 10 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 400 นาย ดังนี้

ตำรำง 1

แสดงจ�านวนอตัราเจ้าพนกังานฝ่ายสบืสวนปราบปราม สงักดักองบังคบัการต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล แบ่งตามสถานีต�ารวจ ณ เดือนธันวาคม 2561 จ�าแนกตามช้ันยศ

สถำนีต�ำรวจนครบำล สถำนภำพก�ำลังพล บก.น9 ก�ำลังพลทั้งหมด

สัญญำบัตร ชั้นประทวน

1. สถานีต�ารวจนครบาลท่าข้าม 58 155 213

2. สถานีต�ารวจนครบาลแสมด�า 57 68 145

3. สถานีต�ารวจนครบาลเทียนทะเล 21 69 90

4. สถานีต�ารวจนครบาลบางขุนเทียน 63 151 214

5. สถานีต�ารวจนครบาลภาษีเจริญ 71 104 175

6. สถานีต�ารวจนครบาลหลักสอง 63 94 157

7. สถานีต�ารวจนครบาลเพชรเกษม 60 91 151

8. สถานีต�ารวจนครบาลหนองแขม 75 81 156

9. สถานีต�ารวจนครบาลหนองค้างพลู 67 70 137

10. สถานีต�ารวจนครบาลบางบอน 56 89 145

รวม 591 972 1563
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จากน้ัน น�ามาค�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 n =  1,563

 1+1,563(0.05)2        =      400 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เป็นแบบสอบถาม จ�านวน 3 ตอน ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล รวม 5 ข้อ ตอน

ที่ 2 รวมจ�านวน 42 ข้อและตอนที่ 3 จ�านวน 22 ข้อ 

รวม 64 ข้อ โดยได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อถามกับ

วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา IOC (Index of Item Objective 

Congruence) ได้ค่า IOC = .966 และได้ก�าหนดช่วงของ

ค่าเฉลี่ยต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหา

การค้าประเวณี เพื่อการแปลผลข้อมูลดังนี้

 ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.21-5.00  เท่ากับ  ระดับมาก

ที่สุด

 ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.41-4.20  เท่ากับ  ระดับมาก

 ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.61-3.40  เท่ากับ  ระดับปาน

กลาง

 ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.81-2.60  เท่ากับ  ระดับน้อย

 ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00-1.80  เท่ากับ  ระดับน้อย

ที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 1) ผู้ศึกษา

วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างวัน

ที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยเดินทาง

ไปสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และมอบแบบสัมภาษณ์ให้ผู้

ตอบแบบสมัภาษณ์เขยีนเพิม่เตมิ ในกรณทีีต้่องการเพิม่เตมิ

รายละเอียด หรือประเด็นอื่น ๆ  ที่ต้องการให้ข้อมูลเพิ่ม 2) 

ผู้ศึกษาวิจัย ท�าการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งท่ีจะ

ท�าการสัมภาษณ์ และขออนุญาตใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพิ่ม

เติมในการบันทึกเสียง เช่น เครื่องบันทึกเสียง มือถือ หาก

ไม่อนุญาตจะท�าการบันทึกไว้ 3) ภายหลังท�าการสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาบันทึกทันที โดย

ท�าการถอดเทปค�าพูดที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลไว้

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาวิจัย

ได้ด�าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังสถานีต�ารวจนครบาล 

ในสังกัดกองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล จ�านวน 10 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ�านวน 400 

ชุด โดยการน�าส่งด้วยตนเอง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่า

เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรง หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย
 1. ระดับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะ

ปัญหาการค้าประเวณีตามการน�านโยบายไปปฏิบัติที่เป็น

ปัจจัยภายในองค์กรท้ัง 5 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ดังนี้คือ ด้านทรัพยากรของนโยบาย 

ด้านการสือ่สารองค์กร และคณุลกัษณะขององค์กร ส่วนด้าน

มาตรฐานของนโยบาย และด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้าน ส�าหรับปัจจัยภายนอกองค์กร 

ท้ัง 3 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็น

รายด้าน ด้านเงื่อนไขทางเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ด้านเงื่อนไขทางการเมือง และอันดับสุดท้าย

คือ ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม อยู่ในระดับมาก และ

ส�าหรับระดับการปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์การเอาชนะ

ปัญหาการค้าประเวณี 5 ประเด็นหลัก พบว่า ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการ

ป้องกัน ด้านด�าเนินคดี ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายอยู่

ในระดับมากที่สุด โดยด้านคุ้มครองช่วยเหลือ และด้าน

พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย อยู่ในระดับมาก

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน 

พบว่า ปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าคือ ด้าน

ทรพัยากรของนโยบาย รองลงมาคอื ด้านการสือ่สารองค์กร 

และด้านคุณลักษณะขององค์กร ส่วนด้านมาตรฐานของ

นโยบาย และ ด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับ

มากท้ัง 2 ด้าน ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 

คือ ด้านเงื่อนไขทางเทคโนโลยี รองลงมาคือ ด้านเงื่อนไข

ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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คือ ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมอยู่ในระดับมาก ส่วน

ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะ

ปัญหาการค้าประเวณีที่ส่งผลในภาพรวม พบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการป้องกัน ด้านด�าเนินคดี และ

ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบาย ส่วนด้านคุ้มครองช่วยเหลือ 

และด้านพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับมาก 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้า

ประเวณี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้น

ตรง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ค่าเฉลี่ยของความคลาด

เคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก�าลังสองน้อยท่ีสุด จะ

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ (2) การตรวจสอบจากปัญหา 

Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระท้ังหมดจะต้อง

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเอง โดยใช้สถิตติรวจสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ  ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity 

Statistics ผลท่ีได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 

0.387 – 0.841 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance 

Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1.189 – 2.582 ซึ่ง

มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity 

หรอืไม่เกดิสหสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอสิระ ดงัตาราง

ที่ 1

ตำรำง 1

แสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรอิสระ

ตัวแปร Tolerance VIF

ด้านมาตรฐานของนโยบาย 0.514 1.945

ด้านทรัพยากรของนโยบาย 0.781 1.280

ด้านคุณลักษณะขององค์กร 0.387 2.582

ด้านการสื่อสารองค์กร 0.561 1.781

ด้านความร่วมมือ หรือการตอบสนองของผู้ปฏิบัติ 0.841 1.189

 (3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาด

เคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

มีค่าระหว่าง 0.042 - 0.678 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา  

วานิชย์บัญชา, 2550) ผลปรากฏดังตารางที่ 2 ซึ่งปรากฏว่า 

ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตัวแปรอิสระทุก

ตัวไม่มีปัญหา Multicollinearity  4. ความคลาดเคลื่อน

เป็นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson มี

ค่า 1.370 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปร

มีความอิสระต่อกัน เมื่อทดสอบเงื่อนไขข้างต้น สรุปได้ว่า 

ชุดข้อมูลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะ

ปัญหาการค้าประเวณีกองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาลได้ คือ ด้านความร่วมมือ 

หรือการตอบสนองของผู้ปฏิบัติ ดังตารางท่ี 2
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ตำรำง 2

แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคุณด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ตัวแปร ด้ำนมำตรฐำน
ของนโยบำย

ด้ำน
ทรัพยำกร

ของนโยบำย

ด้ำน
คุณลักษณะ
ขององค์กร

ด้ำน
กำรสื่อสำรองค์กร

ด้ำน
ควำมร่วมมือ
ของผู้ปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์กำร
เอำชนะปัญหำ
กำรค้ำประเวณี

ด้านมาตรฐาน
ของนโยบาย

1.00 0.426** 0.678** 0.351** 0.097 0.365**

ด้านทรัพยากร
ของนโยบาย

- 1.00 0.429** 0.252** 0.042 0.370**

ด้านคุณลักษ 
ณะขององค์กร

- - 1.00 0.584** 0.134** 0.367**

ด้านการสื่อสาร
องค์กร

- - - 1.00 0.381** 0.381**

ด้านความร่วมมือ
ของผู้ปฏิบัติ

- - - - 1.00 0.372**

ยุทธศาสตร์การ
เอาชนะปัญหา
การค้าประเวณี

- - - - - 1.00

ตำรำง 3

แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี: กรณีศึกษากอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

ปัจจัยภำยในที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติ
ตำมยุทธศำสตร์กำรเอำชนะ

ปัญหำกำรค้ำประเวณี

กำรปฏิบัติยุทธศำสตร์
กำรเอำชนะปัญหำกำรค้ำประเวณี

t p

B SE ß

ค่าคงท่ี (a) 1.942 0.171 11.326 0.000

ด้านมาตรฐานของนโยบาย 0.098 0.035 0.163 2.807 0.005*

ด้านทรัพยากรของนโยบาย 0.161 0.032 0.239 5.086 0.000*

ด้านคุณลักษณะขององค์กร 0.027 0.045 0.040 0.603 0.547

ด้านการสื่อสารองค์กร 0.086 0.037 0.129 2.324 0.021*

ด้านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ 0.175 0.027 0.291 6.432 0.000*

Adjusted R Square = 0.311  R = 0.566  R Square = 0.320  Durbin–Watson = 1.370

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01  *มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05

 ผู ้วิจัยน�าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรท�านายเข้า

ทั้งหมด เพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านี้มีตัวแปรใดที่สามารถร่วม

ท�านายตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ ผล

การวิเคราะห์พบว่า มีปัจจัยภายใน 4 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ คือ ด้านมาตรฐานของนโยบาย 

ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านการสือ่สารองค์กร และด้าน

ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ โดยตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร

ดังกล่าวสามารถร่วมกันท�านายการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 อ�านาจท�านายประมาณร้อยละ 31.10 

(Adjust R Square = 0.311) ดังตารางท่ี 3
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*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01

 สมการในรูปของประชากร y = ß0 + ß1x1 + 

ß2x2 +...+ ßkxk + 

 สมการในรูปของตัวอย่าง y = b0 + b1x1 + 

b2x2 +…+ bkxk + e

 สมการท�านายผล (สมการพยากรณ์)  = b0 

+ b1x1 + b2x2 +…+ bkxk

 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก

หรือปัจจัยแฝงที่ส ่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี โดยใช้การวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรง (Multiple Regression 

Analysis) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ค่าเฉลี่ยของความ

คาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก�าลังสองน้อยที่สุด 

จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ (2) การตรวจสอบจากปัญหา 

Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระท้ังหมดจะต้อง

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเอง โดยใช้สถิตติรวจสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ  ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity 

Statistics ผลท่ีได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 

0.679 – 0.830 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance 

Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1.205 – 1.473 ซึ่ง

มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity 

หรอืไม่เกดิสหสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอสิระ ดงัตาราง

ที่ 4

ตำรำง 4

แสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรอิสระ

ตัวแปร Tolerance VIF

ด้านเงื่อนไขทางการเมือง 0.721 1.386

ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม 0.830 1.205

ด้านเงื่อนไขทางเทคโนโลยี 0.679 1.473

ตำรำง 5

แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคุณด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ตัวแปร ด้ำนเงื่อนไข
ทำงกำรเมือง

ด้ำนเงื่อนไข
ทำงเศรษฐกิจ สังคม

ด้ำนเงื่อนไข
ทำงเทคโนโลยี

ยุทธศำสตร์กำรเอำชนะ
ปัญหำกำรค้ำประเวณี

ด้านเงื่อนไข
ทางการเมือง

1.00 0.315** 0.513** 0.421**

ด้านเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม

- 1.00 0.390** 0.441**

ด้านเงื่อนไข
ทางเทคโนโลยี

- - 1.00 0.545**

ยุทธศาสตร์การเอาชนะ
ปัญหาการค้าประเวณี

- - - 1.00

 (3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาด

เคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

มีค่าระหว่าง 0.315 - 0.545 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา  

วานิชย์บัญชา, 2550) ผลปรากฏดังตารางท่ี 5 ซ่ึงปรากฏ

ว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตัวแปรอิสระ

ทุกตัวไม่มีปัญหา Multicollinearity

** มนัียส�าคญัทางสถติิที ่0.01, * มนียัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05
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 (4) ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน โดย

พิจารณาจากค่า Durbin-Watson มีค่า 1.254 แสดงว่า

ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 

เมื่อทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตาม

เงือ่นไขทีก่�าหนด จงึวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกหรอืปัจจยัแฝง

ท่ีส่งผลต่อการปฏบัิตติามยทุธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการ

ค้าประเวณีกองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาลได้ ดังตารางท่ี 6

ตำรำง 6

แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้า

ประเวณี: กรณีศึกษากองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

ปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติ
ตำมยุทธศำสตร์กำรเอำชนะปัญหำกำรค้ำประเวณี

กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์กำรเอำชนะ 
ปัญหำกำรค้ำประเวณี

t p

B SE ß

ค่าคงที่ (a) 2.136 0.142 15.054 0.000

ด้านเงื่อนไขทางการเมือง 0.106 0.033 0.152 3.257 0.001*

ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม 0.155 0.027 0.249 5.714 0.000*

ด้านเงื่อนไขทางเทคโนโลยี 0.242 0.031 0.370 7.686 0.000*

Adjusted R Square = 0.371 R = 0.613 R Square = 0.376 Durbin–Watson = 1.254

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 จากตารางที่ 6 ผู้วิจัยน�าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปร

ท�านายเข้าทั้งหมดเพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านี้มีตัวแปรใดที่

สามารถร่วมท�านายตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติถดถอยเชิง

พหุคูณ พบว่า มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแฝงทั้ง 3 ตัวแปร

ที่ส่งผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการ

ค้าประเวณี: กรณีศึกษากองบังคับการต�ารวจนครบาล 9 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล คือ ด้านเง่ือนไขทางการ

เมอืง ด้านเง่ือนไขทางเศรษฐกจิ สงัคม และด้านเงือ่นไขทาง

เทคโนโลยี โดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรดังกล่าวสามารถ

ร่วมกันท�านายการปฏิบัติยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหา

การค้าประเวณี ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อ�านาจท�านายประมาณร้อยละ 37.10 (Adjust R Square 

= 0.371)

 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้า

ประเวณี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้น

ตรง (Multiple Regression Analysis) โดยมีเงื่อนไขดัง

ต่อไปนี้ (1) ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 

โดยวิธีการก�าลังสองน้อยท่ีสุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

(2) การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ 

ตัวแปรอิสระท้ังหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดย

ใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย 

ๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีได้มี 2 ค่า 

คือ ค่า Tolerance ได้ 0.759 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และ

ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ได้ 1.318 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity หรือ

ไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ดังตารางที่7
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ตำรำง 7

แสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรอิสระ

ตัวแปร Tolerance VIF

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

0.759 1.318

ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการ
ค้าประเวณี

0.759 1.318

ตำรำง 8

แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคุณด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

ตัวแปร ปัจจัยภำยในที่ส่งผล
ต่อกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์

กำรเอำชนะปัญหำกำรค้ำ
ประเวณี

ปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัย
แฝงที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติตำม
ยุทธศำสตร์กำรอำชนะปัญหำ

กำรค้ำประเวณี

ยุทธศำสตร์
กำรเอำชนะปัญหำ

กำรค้ำประเวณี

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหา
การค้าประเวณี

1.00 0.491** 0.544**

ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแฝงที่ส่ง
ผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

- 1.00 0.605**

ยุทธศาสตร์การเอาชนะ
ปัญหาการค้าประเวณี

- - 1.00

 (3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาด

เคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

มีค่าระหว่าง 0.491 - 0.605 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา  

วานิชย์บัญชา, 2550) ผลปรากฏดังตารางท่ี 8 ซ่ึงปรากฏ

ว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตัวแปรอิสระ

ทุกตัวไม่มีปัญหา Multicollinearity

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 

 (4) ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน โดย

พิจารณาจากค่า Durbin-Watson มีค่า 1.412 แสดงว่า

ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 

เมื่อทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตาม

เงื่อนไขท่ีก�าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี กอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

ได้
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ตำรำง 9

แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี: กรณีศึกษากอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 9 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์กำร
เอำชนะปัญหำกำรค้ำประเวณี ภำพรวม

กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์กำรเอำชนะ 
ปัญหำกำรค้ำประเวณี

t p

B SE ß

ค่าคงที่ (a) 1.381 0.164 8.444 0.000

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การ
เอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

0.306 0.040 0.325 7.575 0.000*

ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

0.376 0.036 0.445 10.379 0.000*

Adjusted R Square = 0.443  R = 0.668  R Square = 0.446  Durbin–Watson = 1.412

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 จากตารางที่ 9 ผู้วิจัยน�าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปร

ท�านายเข้าทั้งหมดเพ่ือดูว่าตัวแปรเหล่าน้ีมีตัวแปรดท่ี

สามารถร่วมท�านายตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติถดถอยเชิง

พหุคณู ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์พบว่า มปัีจจยัทีส่่งผลต่อการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

ในภาพรวมทั้ง 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี 

และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี โดย

ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันท�านาย

ด้านการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้า

ประเวณีได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อ�านาจ

ท�านายประมาณร้อยละ 44.30

กำรอภิปรำยผล
 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ และ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัย

ภายใน ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณีของการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านมาตรฐานของนโยบาย 

มาตรฐานนโยบายที่ดีนั้นผู ้ปฏิบัติต้องมีการปฏิบัติตาม

นโยบายที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วาง

ไว้ และมีการติดตามผลในการปฏิบัติ และประเมินผลของ

การปฏิบัติตามนโยบาย โดยนโยบายต้องมีความชัดเจนทั้ง

วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติ มี

ความง่ายต่อการน�าไปปฏบัิต ิและต้องมกีารก�าหนดแนวทาง

ที่เหมาะสมส�าหรับการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

Van Meter and Van Horn (1975 p. 447 อ้างถึงในกิตติ 

อินทรกุล, 2553, น. 5) พบว่า การน�าเอานโยบายไปปฏิบัติ

อย่างประสบความส�าเร็จนั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ขีด

สมรรถนะหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ในการปฏบัิตติามนโยบาย 

ความชัดเจนของตัวนโยบายและกระบวนการในการติดต่อ

สื่อสาร การให้ความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงาน และ

ยังให้ความส�าคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท้ังทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดังท่ีเพ็ญศิริ พันพา (2550) 

กล่าวว่า ปัจจัยเก่ียวกับนโยบายของรัฐ ในการปฏิบัติตาม

นโยบายมีความยุ่งยากต่อการปฏิบัติ มีความสลับซับซ้อน 

หน่วยงานขาดการติดตามผลในการแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้ง 

ท�าให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาไม่ตรง

จุด สอดคล้องกับประณยา ชัยรังษี, เสน่ห์ จุ้ยโต และชิน

รัตน์ สมสืบ (2556) ที่การวิจัยชี้ว่า ควรก�าหนดแนวปฏิบัติ

ตามนโยบายท่ีชัดเจน วรรณภา วามานนท์ (2561) ชี้ให้

เห็นประเด็นที่ส�าคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ในประเทศไทย ประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญ คือการก่อ

ตัวของนโยบายการน�านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมิน

นโยบายซ่ึงล้วนแล้วแต่ต้องมีความเช่ือมโยงด้วยกันทุกขั้น

ตอน แต่นโยบายสาธารณะในประเทศไทย มักจะพบปัญหา

ในทุกๆ ขั้นตอน คือ การก�าหนดนโยบายไม่เป็นไปตามขั้น
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ตอนกระบวนการนโยบาย การตัดสินใจในนโยบายไม่ได้

ค�านึงในหลากหลายมิติทางสังคม และเศรษฐศาสตร์ใน

ระดับชุมชน นโยบายไม่มีหลักเหตุผล

 ด้านทรัพยากรนโยบาย พบว่า จ�าแนกประเด็นท่ี

ส�าคัญออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นปัญหาท่ีพบ

ในการปฏิบัติงาน และ 2) ประเด็นการแก้ไขปัญหา ดังนี้

 การปฏบิตังิานในเรือ่งของการจดัสรรงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งาน และการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง

กับเพ็ญศิริ พันพา (2550) ที่ระบุว่า การเสริมสร้างองค์

ความรู้แก่ทีมงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

และการจัดอบรมให้ความรู้เฉพาะเรื่อง เช่น กฎหมายที่

เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการค้ามนุษย์ การเข้มงวดใน

การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย การปรับกฎหมายให้มี

บทลงโทษที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติ อินทร

กุล (2553) ที่ระบุว่า การกระจายงบประมาณยังไม่มีความ

ชัดเจนไม่ครอบคลุมปัญหาของแต่ละพื้นที่ การจัดสรรงบ

ประมาณอิงอยู่กับสภาพทางการเมือง บางกิจกรรมขาด

งบประมาณสนับสนุนในขณะที่บางกิจกรรมมีความซ�้า

ซ้อนในการใช้งบประมาณ ท�าให้การด�าเนินงานไม่คล่อง

ตัว วรรณา แจ้งจรรยา (2557) กล่าวว่า งบประมาณและ

วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามแผน ท�าให้ไม่

สามารถปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดไว้ได้

 ด้านคณุลกัษณะขององค์กร พบว่า คุณลกัษณะของ

องค์การทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์

ของนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก�าหนดไว้ มีปัจจัยที่

เกี่ยวข้องหลากหลายปัจจัย คือ ผู้บริหารองค์การต้องมีการ

ใช้อ�านาจหน้าที่ที่ถูกต้อง ยุติธรรม หรือมีหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานองค์การ บุคลากรในองค์การต่างคนต่าง

รู้หน้าที่ มีความไว้วางใจ เชื่อใจ มีความผูกพันในองค์การ 

เพราะจะท�าให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมีเป้าหมายใน

การด�าเนินงานที่ชัดเจน และควรมีสายการบังคับบัญชาสั้น 

เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เน้นการ

ปฏบิตังิานทีท่�าให้เกดิความไว้วางใจ น่าเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับประณยา ชัยรังษี, เสน่ห์ จุ้ยโต และชินรัตน์ 

สมสืบ (2556) ผลวิจัยชี้ ผู้น�าที่มีหลักธรรมาภิบาล และให้

ความส�าคัญของการสร้างขวัญและก�าลังใจบุคลากร โดยมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างยุติธรรม 

และควรพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น ขณะที่พจนา แย้มนัยนา (2556) วิเคราะห์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผลการ

วิจัยช้ีว่า ปัจจัยนโยบายด้านทรัพยากร และคุณลักษณะ

ของหน่วยงาน และผูน้�านโยบายไปปฏบิตัไิม่มคีวามสมัพนัธ์

กับผลการปฏิบัติตามนโยบาย แต่ปัจจัยด้านมาตรฐานโย

บายเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม เงื่อนไขทางการเมือง 

และทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์และ

สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติตามนโยบายได้ร้อยละ 9

 ด้านการสื่อสารองค์การ พบว่า การสื่อสารองค์กร

ท่ีดี ท่ีจะท�าให้การปฏิบัติได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ 

ควรน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความ

รวดเร็ว ซ่ึงพบว่า มีความสอดคล้องกับกิตติ อินทรกุล 

(2553) ท่ีระบุว่า การสื่อสารองค์กร ควรจัดให้มีศูนย์กลาง

ข้อมูลกลาง และน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจะเป็นวิธีการ

สื่อสารท่ีรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่น รวมท้ังควรมีระบบ

ในกรตรวจติดตามผล และการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ระดับ

ผู้บังคับบัญชา และยังควรมีการจ�าแนกนโยบายออกเป็น

ส่วนท่ีชัดเจน หรือควรมีการจัดรูปแบบข้อมูล ข่าวสารให้

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

 จากสมมตฐิานข้อที ่1 พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิาน

ในข้อท่ีว่า มีอย่างน้อย 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี ซ่ึงหากแต่

ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีถึง 4 ตัวแปรท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี 

ได้แก่ ด้านของมาตรฐานนโยบาย ด้านทรัพยากรของ

นโยบาย ด้านการสื่อสารองค์กร และด้านความร่วมมือของ

ผู้ปฏิบัติ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยก�าหนดความส�าเร็จ 

หรือความล้มเหลวในการน�านโยบายไปปฏิบัตินั้นทุกปัจจัย

มีความเก่ียวข้องสอดคล้อง และเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน

 ส�าหรับปัจจัยภายนอกที่ส ่งผลต่อการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี ด้าน

เงื่อนไขทางการเมือง พบว่า ปัจจัยทางการเมืองท่ีมาจาก

พรรคการเมืองท่ีได้รับเข้ามาเป็นรัฐบาล ได้เข้ามามีบทบาท

และแซกแทรงการปฏิบัติงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคีเครือข่าย ท้ังนี้อาจเนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆ 

ท�าให้เสถยีรภาพ และความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ
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เกิดผลกระทบ จึงส่งผลโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ 

และการท�ามาหากินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชน

ในระดับล่างที่ต้องหาเช้ากินค�่า และขาดโอกาส หรือทาง

เลือกอื่น ๆ ดังที่ Van Meter and Van Horn (1975 p. 

447 อ้างถึงในกิตติ อินทรกุล, 2553, น. 5) พบว่า การน�า

เอานโยบายไปปฏิบัติอย่างประสบความส�าเร็จนั้นมีอยู ่

หลายประการ เช่น ขีดสมรรถนะหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติตามนโยบาย ความชัดเจนของตัวนโยบาย

และกระบวนการในการติดต่อสื่อสาร การให้ความร่วมมือ

สนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงาน และยังให้ความส�าคัญต่อปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศิริ พันพา (2550) 

ที่พบว่า กระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์เง่ือนไขทางด้าน

การเมืองทั้งในแง่มุมของความไม่สงบของการเมืองภายใน

นั้นก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบตามมาและกระทบ

ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน จึงท�าให้เกิดการ

เดินเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี กิตติ อินทรกุล (2553) 

สภาพแวดล้อม พบว่า ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

เป็นปัจจัยเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นของกระบวนการค้า

ประเวณีเด็ก ผู้หญิง ผู้ชายเพราะปัญหาความไม่สงบของ

การเมืองภายในประเทศเรา และทั้งของประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ท�าให้เกิดการอพยพแรงงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศ 

 เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ สังคม พบว่า ปัญหา

ความยากจน การเงินมีปัญหาเป็นหน้ี ขาดแคลนหรือไม่

พอใช้ วัตถุนิยมในเทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย 

และส่ิงต่างๆ ที่ล่อตา ล่อใจ การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

ไม่ได้รับการเล้ียงดู หรืออบรมสั่งสอน ครอบครัวแยกทาง

กัน ครอบครัวใช้ความรุนแรง หรือครอบครัวมีฐานะยากจน 

เป็นเหตุจ�าเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงดู ถูกนายหน้าพามาโดย

ไม่รู้ว่าถูกพามาค้าบริการทางเพศ ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ี

พาไปสู่กระบวนการค้าประเวณีซี่งสอดคล้องกับช�านาญ 

จันทร์เรือง (2536) ที่ผลการวิจัยระบุว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

ให้เกิดการค้าประเวณี คือ ปัจจัยสังคม และเศรษฐกิจ 

ได้แก่ ค่านิยม ลัทธิบริโภคนิยม ความยากจนรายได้ต�่าของ

ประชาชน ปัญหาความยากจน ทวีชัย ระเบียบ (2555) พบ

ว่า ผู้หญิงที่ประกอบอาชีพค้าประเวณี มีภูมิหลังจากสภาพ

ครอบครัวที่ยากจน พ่อแม่แยกทางกัน หรือในครอบครัวมี

การทะเลาะเบาะแว้งประจ�า มีหนี้สินจ�านวนมาก แรงจูงใจ

ท่ีส�าคัญคือ ความต้องการหาเงินจ�านวนมาก เพื่อมาใช้จ่าย

ส่วนตวั หรอืเพือ่ตอบสนองความต้องการตามสงัคมปัจจบุนั

ท่ีให้ความส�าคัญกับวัตถุนิยม และความต้องการใช้หนี้สิน

ให้กับครอบครัวเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ นอกจากนี้ 

กิตติ อินทรกุล (2553) ยังพบว่า สภาพแวดล้อมทางการ

เมือง ทั้งของประเทศเพื่อนบ้านที่ท�าให้เกิดการอพยพแร

งงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย ปัจจัยทางสังคมของ

บางพื้นที่ซึ่งส่งผลให้เกิดการค้าประเวณีอย่างเปิดเผยโดย

ไม่ค�านึงถึงการด�าเนินคดีตามกฎหมาย และไม่ค�านึงถึงศีล

ธรรม จริยธรรม

 เงื่อนไขทางด้านเทคโนโลยี พบว่า ปัจจุบันมี

ววิฒันาการทีเ่ดนิหน้าในทกุๆ วนั การปรบัตวัของสงัคมทีจ่ะ

ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของกาลเทศะ

และความเหมาะสมด้วย ทิศทางในการใช้ Social Media 

ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สิ่งหนึ่งท่ีอยู่คู่คนในสังคม

ไทย คือ Facebook คนไทยนับล้านได้ใช้งานไม่ต�่ากว่าร้อย

ละ 40 ท่ีรู้จัก นั้นคือสังคมเมือง ถ้าเป็นสังคมชนบท เรื่อง

พวกนี้จะเข้าถึงได้ยากพอควร อาจจะเพราะโทรคมนาคม 

ความเจริญ หรืออะไรก็ตาม แต่แน่นอนในเมื่อเป็นสังคม

ชนบท การให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นเช่นกัน เพราะเป็นภูมิต้านทานของคนใน

ชนบทจะได้รู้เท่าทันโลก และไม่เสียเปรียบกับคนในสังคม

เมืองด้วย นอกจากนี้ เทคโนโลยีย่อมส่งผลต่อตนเอง ผล

ต่อสังคม และผลต่อประเทศชาติ สอดคล้องกับ วรรณ

า แจ้งจรรยา (2557) ระบุว่า การน�า และสั่งการควรจะ

มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทันสมัยเข้ามาใช้ในการ

บริหารจัดการ สั่งการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและ

น�ามาใช้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ลดความซ�้าซ้อน ประหยัด

พื้นที่ในการจัดเก็บรวมทั้งประหยัดเวลาในการน�าข้อมูล

มาใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา 

(2558) ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของการเข้าสู่การค้าประเวณี 

ผลการวิจัยช้ีว่า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์

มือถือ อินเทอร์เน็ต แชท ไลน์ เป็นช่องทางส�าคัญอีกช่อง

ทางหนึ่งในการค้าประเวณีรูปแบบของการขายตรง หรือ

รูปแบบแฝง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ถือเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งท่ีส่งผลดี และผลเสียท้ังต่อตัวผู้ปฏิบัติหน้าท่ี และตัวผู้

ค้าประเวณี
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

 จากสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปัจจัยภายนอกท้ัง 

3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การ

เอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

 1. ป ัจจัยภายในที่ส ่งผลต ่อการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

 ด้านนโยบาย ควรมีการก�าหนดนโยบายอย่างเป็น

ขั้นตอนตามกระบวนการของนโยบาย / การตัดสินใจใน

นโยบาย ควรค�านึงถึงความหลากหลายของมิติทางสังคม 

และเศรษฐศาสตร์ในระดับชุมชน / การก�าหนดนโยบาย

ควรค�านึงถึงหลักเหตุผล

 ด้านทรัพยากรนโยบาย ในการปฏิบัติงาน ควร

มีการกระจายงบประมาณให้มีความชัดเจน และต้อง

ครอบคลุมปัญหาของแต่ละพื้นที่  และการจัดสรรงบ

ประมาณไม่ควรอิงอยู่กับสภาพทางการเมือง หรือการซ�้า

ซ้อนในการใช้งบประมาณ

 ด้านคุณลักษณะขององค์กร ผู้บริหารองค์การต้อง

มีการใช้อ�านาจหน้าที่ที่ถูกต้อง ยุติธรรม หรือควรน�าหลัก

การธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานองค์การ

 ด ้านการสื่อสารองค ์การ หน่วยงานควรน�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว 

นอกจากน้ีควรจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลกลาง และน�า

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อจะเป็นวิธีการสื่อสารที่รวดเร็ว และมี

ความยืดหยุ่น รวมทั้งควรมีระบบในการตรวจติดตามผล 

และการให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ระดับผู้บังคับบัญชา รวมถึง

ควรมีการจ�าแนกนโยบายออกเป็นส่วนที่ชัดเจน หรือควร

มีการจัดรูปแบบข้อมูล ข่าวสารให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติ

งาน เป็นต้น

 2. ปัจจัยภายนอกที่ส ่งผลต่อการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การเอาชนะปัญหาการค้าประเวณี

 ด้านการเมือง พบว่า ปัจจัยทางการเมือง ที่มาจาก

พรรคการเมอืงทีไ่ด้รบัเข้ามา เป็นรฐับาล ได้เข้ามามบีทบาท

แทรกแซง การปฏิบัติงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคี

เครือข่าย ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆ ท�าให้

เสถียรภาพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเกิด

ผลกระทบ จึงส่งผลดยตรงต่อการประกอบอาชีพ และการ

ท�ามาหากินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในระดับ

ล่างท่ีต้องหาเช้ากินค�่า และขาดโอกาส หรือทางเลือกทั้ง

ในด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแร้นแค้น 

ยากจน จึงท�าให้เกิดวงจรของการน�าไปสู่การค้าประเวณี 

 ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

 1. การให้เหยื่อ เป็นผู้มีความรู้ และเป็นบุคคลที่

สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยรัฐบาลต้องหา

มาตรการในการขจัดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม ใน

ด้านการสร้างอาชีพ รายได้ ให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง และ

ต้องด�าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ในลักษณะของรูป

ธรรมท่ีสามารถวัด และประเมินผลได้ อย่างชัดเจน

 2. การแก้ไขปัญหาค่านยิมทีไ่ม่ถกูต้อง ในเร่ืองของ

ความต้องการทางวัตถุนิยม ค่านิยมท่ีผิดท่ีเห็นและปฏิบัติ

ตามกันมา ส่วนมากเกิดจากการบริโภคสื่อในปัจจุบัน ไม่ว่า

จะเป็น Social Media สื่อโทรทัศน์ ท่ีเน้นการบริโภคทาง

ด้านวัตถุนิยมท่ีเกินความจ�าเป็น เช่น การโฆษณาที่สื่อให้

เห็นความล�้าหน้าทันสมัยของเครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ

ท่ีใช้ในการเดินทาง การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีหรูหรา หรือแม้แต่

เรื่องของอาหารการกิน ล้วนแล้วแต่กระตุ้นความต้องการ 

ความอยากของประชาชนให้เสพตดิความฟุม่เฟือยอย่างไม่รู้

ตัวทั้งสิ้น รวมถึงการมีค่านิยมที่ผิดในเรื่องของการรักความ

สบายจากการขายบริการทางเพศที่ได้เงินมาอย่างง่ายดาย 

ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน รวม

ท้ังช้ีให้เห็นโทษอย่างร้ายแรงท่ีเกิดจากการขายบริการทาง

เพศท้ังในระยะสั้น และระยาว ท่ีส่งผลเสียต่อชีวิต ร่างกาย

และทรัพย์สินอย่างมหันต์

 3. การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดย

รัฐบาลต้องหาวิธี แนวทางที่เหมาะสม และด�าเนินการอย่าง

จริงจัง

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาวิจัยถึงสาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การกลับมาค้าประเวณีซ�้าของผู้ขายบริการ ในรูปแบบของ

ความสมัครใจในเชิงลึก เพื่อหาแนวทางมาตรการที่เหมาะ

สมในการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด ต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรม อันจะเป็นการลดจ�านวนของผู้ค้าประเวณีลงได้

 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบโครงการ รูป

แบบกิจกรรมที่เหมาะสม ในการน�ามาใช้ป้องกันการค้า

ประเวณีซ�้าของผู้ขายบริการท้ังแบบสมัครใจ และแบบถูก
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หลอกลวง

 3. ควรศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action research) จากตัวผู้ค้าประเวณี โดย

น�ากิจกรรมที่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมแบบมีการควบคุม

กลุ่มเป้าหมายก่อน และหลังเข้ามาท�ากิจกรรมในเชิงบูรณ

าการร่วมกัน เพื่อท�าให้เกิด Modelใหม่ที่เหมาะสมต่อ 

การน�ามาใช้แก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป

 4. ควรศึกษาการน�านโยบายไปปฏิบัติของหน่วย

งานรองที่ร่วมรับผิดชอบต่อการปราบปรามการค้าประเวณี 

ในประเด็นของการวัด ติดตาม และประเมินผลการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบความมั่งคั่งทางการเงินของกลุ่มวิชาชีพครู ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่งคั่งทางการเงินของ

กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษาที่

ประกอบวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

สถิติเชิงพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

Independent Sample t-test One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่าผู้

ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ต�าแหน่ง ระยะเวลาการท�างานในหน่วยงานการศึกษา และ

จ�านวนบุคคลในอุปการะ ที่ต่างกัน มีความมั่งค่ังทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง และหนี้สิน แตกต่างกัน ขณะที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีปัจจัย ส่วนบุคคลด้านสังกัดการท�างาน จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้ ท่ีต่างกัน มีความมั่งคั่ง

ทางการเงิน ด้านเงินออม แตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และระดับการศึกษา ท่ีต่าง

กัน มีความมั่งคั่งทางการเงินด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม ไม่แตกต่างกัน การประเมินทักษะทางการเงิน

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะทางการเงินในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะทางการเงิน ด้านทัศนคติ

ทางการเงิน และด้านพฤติกรรมทางการเงิน อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความรู้ทางการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง และพบ

ว่า ทักษะทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้าน

เงินออม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านความรู้ทางการเงิน พบว่า มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้าน

สภาพคล่อง และด้านเงินออม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส�าหรับทักษะทางการเงิน ด้านทัศนคติทางการเงิน 

พบว่า ไม่มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน
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ทักษะทำงกำรเงินที่ส่งผลต่อควำมมั่งคั่งทำงกำรเงินของกลุ่มวิชำชีพครู
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Abstract

 The purposes of this research were (1) to compare the wealth of teaching professionals 

in the Bangkok Metropolitan Region rely on personal factors (2) to study the factors impacting on 

the wealth of teaching professionals in the Bangkok Metropolitan Region. The sample group was 

400 teaching professions in the Bangkok Metropolitan Region. A questionnaire was employed as an  

instrument for data collection. The descriptive statistics used for data analysis were percentage, mean, 

and standard deviation. The inferential statistics were, Independent Sample t-test, One-Way ANOVA, and 

Multiple Regression Analysis. The results indicated that the respondents, who had different age, marital  

status, work position, work duration in the education institute and a number of adopted person, had  

different wealth in liquidity skill and debt management skill. While the respondents, who had different 

of affiliation, number of household members and revenue, had different wealth in savings. In addition, 

the different gender and education level did not affect the respondents’ wealth. Additionally, the 

result indicated that the financial literacy of respondents was at a high level. For each aspect, the 

financial attitude and financial behavior of respondents were at a high level, while financial knowledge 

was at a moderate level. Additionally, financial behavior influenced on wealth in liquidity skill, debt 

management skill and savings at the statistical significance level of .01 while financial knowledge 

impacted on liquidity skills and savings at the statistical significance level of .01. However, financial 

attitude did not affect the wealth.

Keywords: financial literacy, financial attitude, financial behavior, financial knowledge, wealth

บทน�ำ
 ความมั่งคั่งทางการเงินของประชนมีความส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ

เชิงสังคม กล่าวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ หากระดับครัวเรือนมี

ความมั่งคั่งทางการเงินย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวมมีความมั่งคั่งด้วย ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากรายได้

ประชาชาต ิ(Gross National Products: GNP) รวมทัง้การก

ระจายรายได้ของประชากร (Income distribution) ขณะ

ที่ผลกระทบทางสังคมมักเริ่มจากปัญหาทางการเงินของ

ระดับครัวเรือน ซึ่งถ้าระดับครัวเรือนมีการบริหารการเงิน

ผิดพลาด มีรายได้ต�่าแต่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่รู้จักการเก็บออม 

ส่งผลต่อการขาดสภาพคล่อง และมีภาระหนี้สินสูง สิ่งนี้มัก

เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดปัญหาการลักทรัพย์ และเลยไป

ถึงปัญหาด้านอาชญากรรมในสังคม ดังนั้น หากประชาชน

ในระดับครัวเรือนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี และมีวินัย

ทางการเงินที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ ย่อมส่งผล

ให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่งคั่งทางการเงินได้ อีกทั้ง

ยังส่งผลต่อการลดลงของปัญหาด้านอาชญากรรม และน�า

ไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของสังคมโดยรวม

 ส�าหรับการออม ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

ความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่สามารถรองรับต่อความเส่ียง

ที่อาจจะเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และ

จากผลการส�ารวจพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนของ

ไทย ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2559 ของส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ (สสช.) พบว่า ครัวเรือนท่ัวประเทศมีการออมเงินร้อย

ละ 66.7 และอีกร้อยละ 33.3 ไม่มีการออมเงิน โดยครัว

เรือนที่มีการออมนั้น จะจัดสรรการเงิน กับการออมเป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีน�าเงินท่ีได้รับไปจับจ่ายใช้สอยก่อน 

ถ้ามีเหลือจึงจะเก็บออม 2) กลุ่มที่แบ่งส่วนของเงินออม
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ไว้ก่อนส่วนที่เหลือจึงน�าไปจับจ่ายใช้สอย และ 3) กลุ่ม

ที่จัดสรรการออมแบบไม่แน่นอน ดังนั้น กลุ่มครัวเรือนท่ี

มีความเสี่ยงทางการเงิน จึงหมายถึงกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มี

การออม กลุ่มครัวเรือนที่มีการออมโดยน�าเงินที่ได้ไปจับ

จ่ายใช้สอยก่อนถ้ามีเหลือจึงเก็บออม และกลุ่มครัวเรือน 

ที่จัดสรรการออมแบบไม่แน่นอน เมื่อรวมกันแล้วมีสัดส่วน

ร้อยละ 77.6 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

 ส�าหรับด้านหนี้สิน จากการส�ารวจหนี้สินภาคครัว

เรือนไทย ปี 2560 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 

สาเหตุส�าคัญของการก่อหนี้และการมีปัญหาด้านการช�าระ

หนี้ ล้วนเกิดจากรายจ่ายที่ไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ

รายได้ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นและเกินฐานะ หรือ

ขาดการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาว ทั้งนี้ 

หากหน้ีภาคครัวเรือนสูงเกินไป จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง

ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

 ส�าหรับปัญหาหนี้สินครู ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่าง

ยาวนาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างพยายามหาวิธี

ในการแก้ไขปัญหา หรือแบ่งเบาภาระหนี้สินครูมาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้

ระบุว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนี้ทั้งในระบบ

ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นหน้ีที่กู้กับสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูและแหล่งกู้อื่น 7 แสนกว่าล้านบาท และ

หนี้ที่กู้กับธนาคารออมสินผ่านทางโครงการสวัสดิการเงินกู้

กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (สกสค.) จ�านวน 4.7 แสนล้านบาท จ�านวนกว่า 

6.5 หมื่นคน ซึ่งยังไม่รวมถึงหนี้นอกระบบซึ่งเป็นตัวเลขท่ี

ยังไม่มีหน่วยงานไหนรวบรวม จากครูประมาณ 4.5 แสน

คน ได้อย่างเป็นรูปธรรม (โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, 2558)

 จากสาเหตุและปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผูว้จิยั

สนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบของทักษะทางการเงินที่มีผล

ต่อความมั่งคั่งทางการเงินของคนไทย โดยเน้นศึกษากลุ่ม

บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู เนื่องจากวิชาชีพ

ครูถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความส�าคัญกับสังคม เป็นกลุ่ม

อาชีพที่มีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ให้

ความรู้ และปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้แก่เยาวชน ดังนั้น หาก

ครูมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว อาจก่อให้เกิดความกังวลในการ

บริหารจัดการหนี้ จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ในการท�างานได้ ท้ังนี้ เพื่อก่อให้เกิดการตระหนักถึงความ

ส�าคัญของทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้

ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการ

เงิน เพื่อน�าไปสู่การวางแผนทางการเงิน รวมถึงการกระตุ้

นการออมของบุคคลท่ีประกอบอาชีพครู และประชาชน

ในภาคครัวเรือน ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความมั่งคั่งทางการเงิน

ของกลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

 2. เพื่อศึกษาทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อความ

มัง่คัง่ทางการเงนิของกลุม่วชิาชพีคร ูในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. ทักษะทางการเงิน

 ทักษะทางการเงิน มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่

สามารถจับต้องได้ เช่นเดียวกับความฉลาด หรือลักษณะ

เฉพาะของบุคคล ดังนั้น ทักษะทางการเงินจึงไม่สามารถวัด

ได้โดยตรงแต่สามารถวัดได้จากตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ท่ี

บ่งบอกว่าเป็นลกัษณะของผูม้ทีกัษะทางการเงนิ โดยตวัแปร 

หรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดทักษะทางการเงิน 

ได้ถูกศึกษาและสะท้อนเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดโดย 

Financial Services Authority [FSA] ซ่ึงได้ท�าการศึกษา

และส�ารวจระดับทักษะทางการเงินของประชาชนในกลุ่ม

ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งได้มีการส�ารวจครั้งแรกใน

ปี พ.ศ. 2547 และมีการรายงานผลการส�ารวจเมื่อปี พ.ศ. 

2549 พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะทางการเงินของบุคคล 

ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ

และความเช่ียวชาญ ความเช่ือมัน่และทัศนคต ิซึง่ปัจจยัเหล่า

นี้ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม 

รวมถึงลักษณะนิสัยและความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล 

(Financial Services Authority [FSA], 2005 อ้างถึงใน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556, น. 5)

 ดงันัน้ ทกัษะทางการเงนิจงึสามารถสะท้อนและวดั

ได้จากการส�ารวจพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงสามารถก�าหนด

กรอบแนวคิดทักษะทางการเงิน ได้ดังภาพท่ี 1
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดทักษะทางการเงิน (Financial Services Authority [FSA], 2005, p. 2)

ภำพ 2 โครงสร้างการวัดทักษะทางการเงิน 

 การวัดทักษะทางการเงินถูกน�ามาศึกษาต่อใน

หลายๆ ประเทศ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมและส�ารวจทักษะ

ทางการเงินของประชาชนในประเทศ ซึ่งการศึกษาหลายๆ 

แห่งมีการก�าหนดนิยาม แบบสอบถาม และแนวทางการ

ประมวลผลที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีโครงสร้างตัวแปร

และปัจจัยส�าคัญต่างๆ ที่บ่งบอกลักษณะของผู้มีทักษะ

ทางการเงินที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ FSA รวมถึง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน

 ธนาคารแห่งประเทศไทย มีแผนท�าการส�ารวจ

ระดับทักษะทางการเงินของคนไทยทุก 3 ป ี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะทางการเงินของคนไทย 

และปัจจัยด้านสถานภาพที่มีผลต่อทักษะทางการเงิน รวม

ทั้งใช้เป็นผลการศึกษาพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบระดับของ

พัฒนาการของประชาชนในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 

ธนาคารแห่งประเทศไทย [ธปท.] ได้ร่วมกับส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ ด�าเนินการส�ารวจระดับทักษะทางการเงินของ

คนไทย ซ่ึงด�าเนินการศึกษาครอบคลุมท้ัง 3 ด้านหลัก คือ 

ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และ

ด้านทัศนคติทางการเงิน โดยยึดแนวทางการส�ารวจทักษะ

ทางการเงิน กรอบการศึกษา นิยาม แบบสอบถาม และ

แนวทางการประมวลผลการศึกษาตามแบบขององค์การ

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The  

Organization for Economic Cooperation and 

Development [OECD]) ซ่ึงเป็นนิยามสากล นิยามหนึ่ง 

และมีแนวทางการประมวลผลการวัดทักษะทางการเงินที่

ยอมรับในหลายประเทศ
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 2. การวัดความมั่งคั่ง

 การที่บุคคลมีทรัพย์สินมากๆ น้ัน สามารถเป็น

ฐานของการสร้างความมั่งค่ังได้ ทั้งน้ี ควรเป็นทรัพย์สิน

ที่ไม่มีภาระหนี้สิน เพราะบางคร้ังการได้มาซึ่งทรัพย์สินก็

มีหน้ีสินตามมาด้วย ดังนั้น การวัดความ มั่งคั่งของบุคคล

จึงดูจากมูลค่าทรัพย์สินอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูจากมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ (กฤษฎา เสกตระกูล, 2553)

 ส�าหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วน

บุคคล (Personal Financial Ratio) คือ การจัดท�างบดุล

ส่วนบุคคลและงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ท�าให้ทราบถึง

ระดับสินทรัพย์ หนี้สิน ความมั่งคั่งสุทธิ และความสามารถ

ในการหารายได้ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละ

บุคคล อย่างไรก็ตาม ตัวเลขในงบการเงินนั้น ไม่สามารถ

บอกถึงสถานะทางการเงินของบุคคลได้โดยตรง เนื่องจาก

ข้อมลูในงบการเงนิเพยีงรายการใดรายการหนึง่ อาจไม่เพยีง

พอที่จะบอกสถานะทางการเงินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้

การพิจารณาตัวเลขจากงบการเงินที่มีข้อมูลจ�านวนมาก 

อาจท�าให้เกิดความสับสนและยากต่อการแปลความหมาย 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องของบุคคล

ว่าเพียงพอหรือไม่ ความสามารถในการช�าระหน้ีสินของ

บุคคลมีมากน้อยเพียงใด และสัดส่วนการออมการลงทุน

มีเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ก�าหนดไว้

หรือไม่ จึงจ�าเป็นอาศัยอัตราส่วนทางเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3 ประเภท ดังน้ี (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2555)

 1. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 การวิเคราะห์สภาพคล่อง เป็นการวิเคราะห์ความ

สามารถในการจัดหาเงินสดเพื่อน�ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ�า

วัน และส�ารองไว้เผื่อเหตุฉุกเฉิน โดยพิจารณาจากเงินออม

และสินทรัพย์ สภาพคล่องที่บุคคลเป็นเจ้าของ หากมีเงิน

ออมหรือสินทรัพย์สภาพคล่องจ�านวนมากและเป็นสนิทรพัย์

ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จะท�าให้บุคคลมีสภาพ

คล่องมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาจากอัตราส่วนดังต่อไป

นี้

  1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity 

ratio) แสดงถึงความสามารถในการช�าระหน้ีระยะสั้น มี

สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น เงินสด หรือเงินฝากออม

ทรัพย์ เพียงพอส�าหรับการช�าระหนี้ระยะสั้นที่จะครบ

ก�าหนดภายในระยะเวลา 1 ปี หรือไม่ ซึ่งอัตราส่วนสภาพ

คล่องนี้ควรมีค่ามากกว่า 1

  1.2 อัตราส ่วนสภาพคล่องพื้นฐาน  

(Basic liquidity ratio) อตัราส่วนนีแ้สดงให้เหน็ถึงสนิทรพัย์

สภาพคล่องทีม่อียู ่สามารถใช้จ่ายในการด�ารงชวีติได้กีเ่ดอืน 

ซ่ึงอัตราส่วนนี้ควรมีค่าระหว่าง 3 - 6 เดือน จึงจะถือว่ามี

สภาพคล่องท่ีเหมาะสม

  1.3 อัตราส่วนสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง

ต่อความมั่งคั่งสุทธิ (Liquid assets to net worth ratio) 

อัตราส่วนนี้แสดงถึงความมั่งคั่งสุทธิท่ีบุคคลนั้นมีอยู่ มี

สัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องมากน้อยเพียงใด โดยสัดส่วน

ท่ีเหมาะสมควรมีค่าประมาณร้อยละ 15 เพราะหากต�่ากว่า

นี้แสดงว่าไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู ่มาใช้ในยาม

ฉุกเฉินได้ทันท่วงที ซึ่งอาจจะประสบปัญหาทางการเงินได ้

 2. การวิเคราะห์ด้านหนี้สิน

  2.1 อัตราส ่วนหนี้สินต ่อสินทรัพย ์  

(Debt to assets ratio) อัตราส่วนนี้ควรมีค่าน้อยกว่า

ร้อยละ 50 โดยจะถือว่าบุคคลมีหนี้สินในปริมาณท่ีเหมาะ

สม แต่หากอัตราส่วนนี้มีค่าสูงกว่าร้อยละ 50 จะถือว่ามี

ปริมาณหนี้สินไม่เหมาะสม

  2.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถใน

การช�าระคืนหนี้สินท้ังหมด (Solvency ratio) อัตราส่วน

นี้แสดงถึงความสามารถในการช�าระคืนหนี้สินท้ังหมด และ

บ่งบอกถึงฐานะที่แท้จริงของบุคคลว่ามีความมั่งคั่งทางการ

เงินมากน้อยเพียงใด โดยอัตราส่วนนี้ควรมีค่ามากกว่าร้อย

ละ 50

  2.3 อัตราส่วนแสดงการช�าระคืนหนี้

สินจากรายได้ (Debt service ratio) อัตราส่วนนี้แสดง

ความสามารถในการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้รวมที่ได้

รับ ซ่ึงสามารถค�านวณหาได้ท้ังรายปี และรายเดือน โดย

อัตราส่วนนี้ควรมีค่าต�่ากว่าร้อยละ 35 และไม่ควรสูงเกิน

ร้อยละ 45

  2.4 อัตราส่วนแสดงการช�าระคืนหนี้สิน

ท่ีไม่ใช่การจดจ�านองจากรายได้ (Non-mortgage service 

ratio) อตัราส่วนนีแ้สดงถงึความสามารถในการช�าระคนืหนี้

สินที่ไม่ใช่การจดจ�านองจากรายได้รวมที่ได้รับ โดยภาระ

หนี้สินท่ีใช้ในการค�านวณ คือ ภาระหนี้สินทุกชนิด ยกเว้น

หนี้สินท่ีเกิดจากการจ�านองต่างๆ ซ่ึงสามารถค�านวณได้ทั้ง

แบบรายเดือนและรายปี อัตราส่วนนี้ควรมีค่าต�่ากว่าร้อย

ละ 15 และไม่ควรสูงเกิน ร้อยละ 20

 3. การวิเคราะห์ด้านการออม
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 อัตราส่วนด้านการออม (Savings ratio) อตัราส่วน

นี้แสดงถึงสัดส่วนของเงินออมที่บุคคลกันไว้จากรายได้ เพื่อ

การอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการใช้จ่ายในอนาคต รวมถึง

เป็นเงินทุนส�ารองไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ซ่ึงอัตราส่วนนี้

ควรมีค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม จึงจะถือว่ามี

การออมในปริมาณ ท่ีเหมาะสม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีความมั่งคั่ง

ทางการเงิน แตกต่างกัน

  1.1 เพศที่ต่างกัน มีความมั่งคั่งทางการ

เงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม แตก

ต่างกัน

  1.2 อายุที่ต่างกัน มีความมั่งคั่งทางการ

เงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม แตก

ต่างกัน

  1.3 สถานภาพที่ต่างกัน มีความมั่งคั่ง

ทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม 

แตกต่างกัน

  1.4 ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีความ

มั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้าน

เงินออม แตกต่างกัน

  1.5 สงักดัการท�างานในปัจจบุนัทีต่่างกนั 

มีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และ

ด้านเงินออม แตกต่างกัน

  1.6 ต�าแหน่งงานปัจจุบันที่ต่างกัน มี

ความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และ

ด้านเงินออม แตกต่างกัน

  1.7 ระยะเวลาการท�างานในหน่วย

งานการศกึษาทีต่่างกนั มคีวามมัง่คัง่ทางการเงนิ ด้านสภาพ

คล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม แตกต่างกัน

  1.8 รายได้ทีต่่างกนั มคีวามมัง่คัง่ทางการ
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เงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม แตก

ต่างกัน

  1.9 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต่างกัน 

มีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และ

ด้านเงินออม แตกต่างกัน

  1.10 จ�านวนบุคคลในอุปการะที่ต่างกัน 

มีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และ

ด้านเงินออม แตกต่างกัน

 2. ทักษะทางการเงิน มีผลต่อความมั่งคั่งทางการ

เงินของกลุ ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

  2.1 ทักษะทางการเงินด้านทัศนคติ

ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการเงิน 

มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ของกลุ่ม

วิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  2.2 ทักษะทางการเงินด้านทัศนคติ

ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการเงิน 

มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านหนี้สิน ของกลุ่มวิชาชีพ

ครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  2.3 ทักษะทางการเงินด้านทัศนคติ

ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการเงิน 

มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านเงินออม ของกลุ่ม

วิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quan 

titative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey  

Research Method) และมีวิธีการเก็บข ้อมูลด ้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร

ทางการศกึษาทีป่ระกอบวชิาชพีคร ูในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล จ�านวน 93,206 คน โดยใช้สูตรก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ�านวนประชากรของ 

Taro Yamane (1973) ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อย

ละ 95 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 400 

ตวัอย่าง และจะคดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างโดยการใช้การสุม่แบบ

โควตา (Quota sampling) โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามสังกัด

การศกึษา ได้แก่ โรงเรยีนสงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) โรงเรียน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การ

ศึกมัธยมศึกษา (สพม.) โรงเรียนในสังกัดส�านักการศึกษา

กรงุเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จากนั้นเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างจากโรงเรียนในแต่ละสังกัดตามสัดส่วน และใช้วิธี

สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในแต่ละสังกัดตาม

สัดส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบ 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 

0.726 โดยเนื้อหาแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคล โดยถามเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ

ศึกษา สังกัดการท�างานในปัจจุบัน ต�าแหน่งงานปัจจุบัน 

ระยะเวลาการท�างานในหน่วยงานการศกึษา รายได้ จ�านวน

สมาชิกในครัวเรือน และจ�านวนบุคคลในอุปการะ ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามรายการ (Check List) 

และกรอกรายละเอียดในช่องที่ก�าหนด รวมจ�านวน 10 ข้อ

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดทักษะทางการ

เงินด้านต่างๆ รวมจ�านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย

  - ด้านทัศนคติทางการเงิน จ�านวน 6 ข้อ 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท 

(Likert Scale)

  - ด้านพฤติกรรมทางการเงิน จ�านวน 11 

ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ มาตรวัดของ

ลิเคิร์ท (Likert Scale) และแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Check - List)

  - ด้านความรู้ทางการเงิน จ�านวน 10 ข้อ 

โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) และแบบถูกผิด (True – False)

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดความมั่งคั่ง

ทางการเงิน จ�านวน 5 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถาม 

เป็นแบบเติมค�าตอบอย่างสั้น (Short answer) และแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check - List)
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 ส�าหรบัการวจัิยในครัง้นี ้ใช้การวเิคราะห์อตัราส่วน

ทางเงินในการวิเคราะห์ความมั่งค่ังทางการเงินด้านต่างๆ 

โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ตาม รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2555 ดังนี้

 ด้านสภาพคล่อง

 วิเคราะห์ความมั่งคั่งทางการเงินด้านสภาพคล่อง 

โดยใช้การวิเคราะห์สภาพคล่องพื้นฐาน ซึ่งสภาพคล่อง

พื้นฐานที่เหมาะสมควรมีค่าระหว่าง 3 - 6 เดือน สามารถ

ค�านวณได้ดังนี้

 อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน = สินทรัพย์สภาพ

คล่อง/ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

 ด้านหนี้สิน

 วิเคราะห์ความมั่งคั่งทางการเงินด้านหนี้สิน โดย

ใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงการช�าระคืนหนี้สินจากราย

ได้ต่อเดือน (Debt service ratio)  ซึ่งอัตราส่วนการช�าระ

คืนหนี้สินจากรายได้ต่อเดือนที่เหมาะสม ควรมีค่าต�่ากว่า

ร้อยละ 35 และไม่ควรสูงเกินร้อยละ 45 สามารถค�านวณ

ได้ดังน้ี

 อัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ = เงิน

ช�าระคืนหนี้สินต่อเดือน/รายรับรวมต่อเดือน

 ด้านเงินออม

 วิเคราะห์ความมั่งคั่งทางการเงินด้านเงินออม โดย

ใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนด้านการออม ซึ่งอัตราส่วนด้าน

การออมที่เหมาะสม ควรมีค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของราย

ได้รวม สามารถค�านวณได้ดังนี้

 อัตราส่วนด้านการออม = เงินออมต่อเดือน / ราย

ได้รวมต่อเดือน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีมา

จากการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการใช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่างเป้าหมายจ�านวน 

400 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน ในแต่ละ

สังกัดตามสัดส่วน ดังนี้ โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 

จ�านวน 58 คน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เขตพื้นที่ การศึกมัธยมศึกษา (สพม.) จ�านวน 78 

คน โรงเรียนในสังกัดส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ๖ 

(กทม.) จ�านวน 61 คน และโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ�านวน 203 คน

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ 

เช่น หนังสือ ต�าราท่ีเก่ียวข้อง บทความ วารสาร เอกสาร

งานวิจัยต่างๆ และวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ประกอบการวิจัย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

(De sc r i p t i ve  S t a t i s t i c )  ประกอบด ้ วย  ค ่ า

ความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลโดยใช ้สถิติ เ ชิงอนุมาน  

(Inferential Statistic) ใช้วิธีการทดสอบ Independent 

Samples t-test ส�าหรับการเปรียบเทียบความแตก

ต่าง ส�าหรับตัวแปรอิสระท่ีถูกจ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม และใช้  

One-Way ANOVA ส�าหรับตัวแปรอิสระท่ีถูกจ�าแนก

มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้ Multiple Regression Analysis 

ในการพยากรณ์ระดับความมั่งคั่งทางการเงินในด้านต่างๆ 

ผลกำรวิจัย
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุ 25 - 35 ปี สถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ท�างานภายใต้สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ด�ารงต�าแหน่งครู ระยะเวลา

การท�างานในหน่วยงานการศึกษาน้อยกว่า 5 ปี มีจ�านวน

สมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน มีรายได้ 15,000 - 30,000 

บาทต่อเดือน และไม่มีบุคคลในอุปการะ

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับทักษะทางการเงิน 

ด้านทัศนคติทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และ

ด้านความรู้ทางการเงิน



76 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ตำรำง 1

แสดงค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนสูงสุด และค่าคะแนนต�่าสุด ของระดับคะแนนทักษะทางการเงิน

ทักษะทำงกำรเงิน ระดับคะแนน

คะแนน 
เต็ม

คะแนน
สูงสุด

คะแนน 
ต�่ำสุด

คะแนน 
เฉลี่ย

ร้อยละต่อ
คะแนนเต็ม

แปลผล

ทักษะทางการเงินภาพรวม 72 68 38 54.27 75.38 สูง

- ด้านทัศนคติทางการเงิน 30 30 13 23.81 79.36 สูง

- ด้านพฤติกรรมทางการเงิน 32 31 14 23.82 74.42 สูง

- ด้านความรู้ทางการเงิน 10 10 2 6.65 66.48 ปานกลาง

ทักษะทำงกำรเงิน
ภำพรวม

ด้ำนทัศนคติ
ทำงกำรเงิน

ด้ำนพฤติกรรม
ทำงกำรเงิน

ด้ำนควำมรู้
ทำงกำรเงิน

ระดับสูง ≥ 49 ≥ 19 ≥ 21 ≥ 7

ระดับปานกลาง 20 - 48 12 - 18 8 - 20 4 - 6

ระดับต�่า ≤ 19 ≤ 11 ≤ 7 ≤ 3

หมายเหตุ: ใช้เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนโดยเทียบเคียงกับการแปลความหมายจากผลการส�ารวจทักษะ 

     ทางการเงินของไทย ปี 2559 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย [ธปท.] ซ่ึงอ้างอิงจากการก�าหนดเกณฑ์คะแนน 

    ของรายงาน OECD /INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies,  

     OECD, 2016 ดังนี้

 จากตารางที ่1 แสดงให้เหน็ว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

มีทักษะทางการเงินอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนทักษะการ

เงินในภาพรวม เฉลี่ยที่ 54.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 72 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.38 ของคะแนนเต็ม

 เมือ่พิจารณาเรยีงล�าดบัจากค่าร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมี

คะแนนเฉลี่ยของทักษะทางการเงิน ด้านทัศนคติทางการ

เงิน สูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.81 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.36 ของคะแนน

เต็ม ซึ่งคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติทางการเงินอยู่ในเกณฑ์

คะแนนระดับสูง รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมทางการเงิน 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 32 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.42 ของคะแนนเต็ม ซึ่งคะแนน

เฉลี่ยด้านพฤติกรรมทางการเงินอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับ

สูง ด้านความรู้ทางการเงิน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.65 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.48 

ของคะแนนเต็ม ซึ่งคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ทางการเงินอยู่

ในเกณฑ์คะแนนระดับปานกลาง ตามล�าดับ

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความมั่งคั่งทางการ

เงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน ด้านเงินออม

 อัตราส่วนภาระค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่อเดือน

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอัตราส่วนค่าใช้

จ่ายต่อรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 25 - 50 คิดเป็นร้อยละ 

49.50 รองลงมา คือ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่อ

เดือน ร้อยละ 51 - 75 คิดเป็นร้อยละ 31.75 มีอัตราส่วน

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่อเดือน น้อยกว่าร้อยละ 25 คิดเป็น

ร้อยละ 9.75 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ต่อเดือน 

มากกว่าร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล�าดับ

 สภาพคล่องพื้นฐาน

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สภาพคล่องพื้นฐาน

อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 3 - 6 เดือน คิดเป็น ร้อยละ 42.25 

ระดับสภาพคล่องพื้นฐานมากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป คิดเป็น

ร้อยละ 29.25 และสภาพคล่องพื้นฐานอยู่ในระดับที่ไม่

เหมาะสม 0 - 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.50

 อัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ต่อเดือน 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีตัราส่วนการช�าระ
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คืนหนี้สินจากรายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ น้อยกว่า

ร้อยละ 35 คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีอัตราส่วนการช�าระ

คืนหน้ีสินจากจากรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 35 - 45 คิดเป็น

ร้อยละ 14 และมีอัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้

ต่อเดือนในระดับที่ไม่เหมาะสม คือ มากกว่าร้อยละ 45 ขึ้น

ไป คิดเป็นร้อยละ 19.50

 อัตราส่วนด้านการออม

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตราส่วนด้านการ

ออมอยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ มากกว่าร้อยละ 10 ข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 54.50 และมีอัตราส่วนด้านการออมอยู่ใน

ระดับท่ีไม่เหมาะสม คือ น้อยกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นร้อย

ละ 45.50

 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานข ้อที่  1 กลุ ่มวิชาชีพครู  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่

ต่างกัน มีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้าน

หนี้สิน และด้านเงินออม แตกต่างกัน

ตำรำง 2

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนสภำพคล่อง ด้ำนหนี้สิน ด้ำนเงินออม

1. เพศ t -1.180 Sig. .239 t 0.644 Sig. .520 t -0.284 Sig. .777

2. อำยุ F 12.785** Sig. .000 F 5.704** Sig. .001 F 0.735 Sig. .532

3. สถำนภำพ F 5.690** Sig. .004 F 4.891** Sig. .008 F 1.375 Sig. .254

4. ระดับกำรศึกษำ F 1.524 Sig. .219 F 0.515 Sig. .598 F 0.100 Sig. .905

5. สังกัดกำรท�ำงำน F 7.979** Sig. .000 F 1.271 Sig. .284 F 3.891** Sig. .009

6. ต�ำแหน่ง F 6.246** Sig. .000 F 2.521* Sig. .029 F 1.761 Sig. .120

7. ระยะเวลำกำรท�ำงำน ในหน่วย 
   งำนกำรศึกษำ

F 7.613**  Sig. .000 F 2.562* Sig. .027 F 0.715 Sig. .613

8. รำยได้ F 12.438** Sig. .000 F 2.372 Sig. .052 F 6.862** Sig. .000

9. จ�ำนวนสมำชิก ในครัวเรือน F 0.380 Sig. .767 F 5.806** Sig. .001 F 2.759* Sig. .042

10. จ�ำนวนบุคคลในอุปกำระ F 6.403** Sig. .000 F 5.991** Sig. .001 F 1.102 Sig. .348

*,** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ด้วยค่าสถิติ t-test โดยวิธี Independent Sample t-test 

และค่าสถิติ F-test โดยวิธี One-Way ANOVA ดังนี้

 1.1 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีเพศที่ต่างกัน มีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้าน

สภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม ไม่แตกต่างกัน

 1.2 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีอายุที่ต่างกัน มีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้าน

สภาพคล่อง และด้านหนี้สิน แตกต่างกัน ส�าหรับด้านเงิน

ออม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 1.3 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีสถานภาพที่ต่างกัน มีความมั่งคั่งทางการเงิน 

ด้านสภาพคล่อง และด้านหนี้สิน แตกต่างกัน ส�าหรับด้าน

เงินออม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 1.4 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ท่ีมรีะดบัการศกึษาท่ีต่างกนั มคีวามมัง่คัง่ทางการ

เงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม ไม่แตก

ต่างกัน

 1.5 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีสังกัดการท�างานที่ต่างกัน มีความมั่งคั่ง   

ทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง และด้านเงินออม แตกต่าง

กัน ส�าหรับด้านหนี้สิน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 1.6 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีมีต�าแหน่งท่ีต่างกัน มีความมั่งคั่ง ทางการเงิน 
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*,** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01

ด้านสภาพคล่อง และด้านหนี้สิน แตกต่างกัน ส�าหรับด้าน

เงินออม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 1.7 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีระยะเวลาการท�างานในหน่วยงานการศึกษา

ที่ต่างกัน มีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง และ

ด้านหนี้สิน แตกต่างกัน ส�าหรับด้านเงินออม พบว่า ไม่แตก

ต่างกัน

 1.8 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีรายได้ที่ต่างกัน มีความมั่งคั่ง ทางการเงิน 

ด้านสภาพคล่อง และด้านเงินออม แตกต่างกัน ส�าหรับ

ด้านหนี้สิน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 1.9 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต่างกัน มีความ

มั่งคั่งทางการเงิน ด้านหนี้สิน และด้านเงินออม แตกต่าง

กัน ส�าหรับด้านสภาพคล่อง พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 1.10 กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีจ�านวนบุคคลในอุปการะที่ต่างกัน มีความ

มั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง และด้านหนี้สิน แตก

ต่างกัน ส�าหรับด้านเงินออม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 สมมตฐิานข้อที ่2 ทกัษะทางการเงนิ มผีลต่อความ

มัง่คัง่ทางการเงนิของกลุม่วชิาชพีคร ูในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล

 สมมติฐานท่ี 2.1 ทักษะทางการเงินด้านทัศนคติ

ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการเงิน 

มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ของกลุ่ม

วิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตำรำง 3

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ของทักษะทางการเงินที่มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ของ

กลุ่มวิชาชีพครูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทักษะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง

B t Sig. Std. Error

(Constant) -9.097 -4.528 .000 2.009

ทัศนคติทำงกำรเงิน 0.069 0.989 .323 0.069

พฤติกรรมทำงกำรเงิน 0.422 4.906** .000 0.086

ควำมรู้ทำงกำรเงิน 0.445 3.096** .002 0.144

R2 = 0.124     F = 18.638     Sig = .000

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ด้วยค่าสถิติ F statistic พบว่ามีระดับนัยส�าคัญทางสติ

ที่ .01 สะท้อนให้เห็นว่าแบบจ�าลองในการศึกษานี้ มีผล

ต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง โดยที่ทักษะ

การเงิน ด้านทัศนคติทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการ

เงิน และ ด้านความรู้ทางการเงิน สามารถพยากรณ์ระดับ

สภาพคล่องพื้นฐานได้ในอัตราร้อยละ 12.4

 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ ของปัจจัยที่มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงินด้าน

สภาพคล่อง พบว่า พฤติกรรมทางการเงิน มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ 0.422 ค่า sig เท่ากับ .000 ด้านความรู้

ทางการเงิน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.445 ค่า sig 

เท่ากับ .002 หมายความว่า พฤติกรรมทางการเงิน และ

ความรู้ทางการเงิน มีผลต่อสภาพคล่องพื้นฐานในเชิงบวก 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

 สมมติฐานท่ี 2.2 ทักษะทางการเงินด้านทัศนคติ

ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการ

เงิน มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านหนี้สิน ของกลุ่ม

วิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของทักษะทางการเงินท่ีมีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านหนี้สิน ของกลุ่ม

วิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทักษะทำงกำรเงิน หนี้สิน

B t Sig. Std. Error

(Constant) 59.357 6.148 .000 9.655

ทัศนคติทำงกำรเงิน 0.377 1.129 .260 0.334

พฤติกรรมทำงกำรเงิน -1.731 -4.184** .000 0.414

ควำมรู้ทำงกำรเงิน -0.252 -0.364 .716 0.691

R2 = 0.045     F = 6.159     Sig = .000

ตำรำง 5

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของทักษะทางการเงินท่ีมีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านเงินออม ของกลุ่ม

วิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทักษะทำงกำรเงิน เงินออม

B t Sig. Std. Error

(Constant) -23.604 -5.283 .000 4.468

ทัศนคติทำงกำรเงิน -0.078 -0.503 .615 0.154

พฤติกรรมทำงกำรเงิน 1.208 6.309** .000 0.191

ควำมรู้ทำงกำรเงิน 1.390 4.345** .000 0.320

R2 = 0.160      F = 25.123       Sig = .000

*,** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01

*,** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ด้วยค่าสถิติ F statistic พบว่ามีระดับนัยส�าคัญทางสติท่ี 

.01 สะท้อนให้เห็นว่าแบบจ�าลองในการศึกษานี้ มีผลต่อ

ความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านหน้ีสิน โดยที่ทักษะการเงิน 

ด้านทัศนคติทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และ

ด้านความรู้ทางการเงิน สามารถพยากรณ์ระดับอัตราส่วน

การช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ ในอัตราร้อยละ 4.5

 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ ของปัจจัยที่มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงินด้าน

สภาพคล่อง พบว่า พฤติกรรมทางการเงิน มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ -1.731 ค่า sig เท่ากับ .000 หมายความ

ว่า พฤติกรรมทางการเงิน  มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน 

ด้านหนี้สินในเชิงลบ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 

 สมมติฐานท่ี 2.3 ทักษะทางการเงินด้านทัศนคติ

ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการ

เงิน มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านเงินออม ของกลุ่ม

วิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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 จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ด้วยค่าสถิติ F statistic พบว่ามีระดับนัยส�าคัญทางสติท่ี 

.01 สะท้อนให้เห็นว่าแบบจ�าลองในการศึกษานี้ มีผลต่อ

ความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านเงินออม โดยที่ทักษะการเงิน 

ด้านทัศนคติทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และ

ด้านความรู้ทางการเงิน สามารถพยากรณ์อัตราส่วนด้าน

การออม ในอัตราร้อยละ 16.0

 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ ของปัจจัยที่มีผลต่อความมั่งคั่งทางการเงินด้าน

เงินออม พบว่า พฤติกรรมทางการเงิน มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ 1.208 ความรู้ทางการเงิน มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ 1.390 ค่า sig เท่ากับ .000 หมายความ

ว่า พฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทาง การเงิน มีผล

ต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านเงินออมในเชิงบวก อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กำรอภิปรำยผล
 จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มวิชาชีพครู ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่าง

กัน จะมีความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้

สิน และด้านเงินออม แตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า กลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพ 

สังกัดการท�างาน ต�าแหน่ง ระยะเวลาการท�างานในหน่วย

งานการศึกษา รายได้ และจ�านวนบุคคลในอุปการะ ท่ีต่าง

กัน จะมคีวามมัง่คัง่ทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง แตกต่างกนั 

ส�าหรับผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ต�าแหน่ง 

ระยะเวลาการท�างานในหน่วยงานการศกึษา จ�านวนสมาชกิ 

ในครัวเรือน และจ�านวนบุคคลในอุปการะที่ต่างกัน จะมี

ความมั่งคั่งทางการเงินด้านหนี้สิน แตกต่างกัน ส่วนผู้ท่ีมี

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัดการท�างาน จ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และรายได้ ที่ต่างกัน จะมีความ มั่งคั่งทางการ

เงินด้านเงินออม แตกต่างกัน

 จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะทางการเงิน มีผล

ต่อความมั่งคั่งทางการเงิน โดยทักษะทางการเงินที่มีผล

ต่อความความมั่งคั่งด้านสภาพคล่อง ได้แก่ ทักษะทางการ

เงินด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้านความรู้ทางการเงิน 

ทักษะทางการเงินที่มีผลต่อความมั่งค่ังทางการเงิน ด้าน

หนี้สิน ได้แก่ ทักษะทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการ

เงิน และทักษะทางการเงินที่มีผลต่อความมั่งคั่งทางการ

เงิน ด้านเงินออม ได้แก่ ทักษะทางการเงินด้านพฤติกรรม

ทางการเงิน และด้านความรู้ทางการเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ว่า พฤติกรรมทางการเงินของบุคคล มีผลต่อความมั่งค่ัง

ทางการเงิน ท้ังด้านสภาพคล่อง ด้านหนี้ และด้านเงินออม 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง

 สภาพคล่อง หมายถึง ความสามารถในการจัดการ

เงินสด เพื่อน�ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันและส�ารองไว้เผ่ือ

ฉุกเฉิน โดยสภาพคล่องพื้นฐานท่ีเหมาะสม ควรท่ีค่าอยู่

ระหว่าง 3-6 เดือน และจากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบ

ถามส่วนใหญ่ มีสภาพคล่องพื้นฐานอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3 - 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.25 โดยทักษะทางการเงิน 

ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และความรู้ทางการเงิน มีผล

ต่อสภาพคล่องพื้นฐานใน เชิงบวก กล่าวคือ หากมีคะแนน

พฤตกิรรมทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืมคีะแนนความรูท้างการ

เงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีสภาพคล่องพื้นฐานที่สูงขึ้นด้วย เก่ียว

เนื่องกับงานวิจัยของสุภาพงษ์ ตันสุภาพ (2559) ซึ่งได้

ท�าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการควบคุมตนเองที่มีต่อ

การออม กรณีศึกษาบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ทางการเงินมีผลทางบวก

โอกาสท่ีจะมีเงินเพียงพอหลังจากเลิกท�างานประจ�า

 ความมั่งคั่งทางการเงิน ด้านหนี้สิน

 ความมั่งคั่งทางการเงินด้านหนี้สิน งานวิจัยครั้ง

นี้วิเคราะห์จาก อัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจากราย

ได้ (Debt service ratio) ซ่ึงอัตราส่วนนี้แสดงถึงความ

สามารถในการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้รวมท่ีได้รับ โดย

ระดับหนี้สินท่ีเหมาะสม ควรมีค่าต�่ากว่าร้อยละ 35 และ

ไม่ควรมีค่าเกินกว่าร้อยละ 45 และจากผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตราส่วนการช�าระคืนหนี้

สินจากรายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ น้อยกว่าร้อย

ละ 35 คิดเป็นร้อยละ 66.50 โดยทักษะทางการเงิน ด้าน

พฤติกรรมทางการเงิน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความมั่งค่ัง

ทางการเงิน ด้านหนี้สินในเชิงลบ กล่าวคือ หากมีคะแนน

ด้านพฤติกรรมทางการเงินสูงข้ึน ส่งผลให้ มีอัตราส่วนการ

ช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ลดลง เก่ียวเนื่องกับงานวิจัยของ 

เบญจวรรณ บุญคลี่ (2552) ซ่ึงได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของครู : ศึกษา

กรณีครูในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต2  ผลการศึกษา
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พบว่า หนี้สิน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

มีวินัย ทางการเงินของครู

 ความมั่งทางการเงิน ด้านเงินออม

 การออมเงิน คือ การที่บุคคลยอมเสียสละเงินใน

ส่วนที่สามารถน�าไปใช้จ่ายได้ในทันที ณ ปัจจุบันมาเก็บไว้ 

เพื่อใช้จ่ายในอนาคตเมื่อยามเกษียณอายุ หรือเมื่อยามเกิด

เหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งอัตราส่วนด้านการออมที่เหมาะสม ควรมี

ค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ และจากผลการวิจัยพบ

ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตราส่วนด้านการออม

อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ มากกว่า ร้อยละ 10 ขึ้นไป คิด

เป็นร้อยละ 54.50 โดยทกัษะการเงนิด้านพฤติกรรมทางการ

เงิน และความรู้ทางการเงิน เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราส่วน

ด้านการออม ในเชงิบวก กล่าวคอื  หากมคีะแนนพฤตกิรรม

ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือมีคะแนนความรู้ทางการเงินเพิ่ม

ขึ้น ส่งผลให้มีอัตราส่วนในการออมที่เพิ่มขึ้นด้วย เกี่ยว

เน่ืองกับงานวิจัยของ กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ซ่ึงได้

ท�าการศึกษาเรื่อง ความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุข

ทางการเงินของพนักงานในสถาบันการเงิน กรณีศึกษาจาก

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านหนี้สิน และด้านเงินออม

ที่เหมาะสม มีคะแนนความรู้ทางการเงินสูงกว่าพนักงานที่

มีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินด้านหนี้สินและด้านเงินออมใน

ระดับที่ไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะทางการเงิน ด้าน

ความรู้ทางการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องควรมีการส่งเสริมและให้ความรู ้พื้นฐาน

ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน รวมถึงความรู้เกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

 2. การมีสภาพคล่องทางการเงินส�าหรับน�ามาใช้

จ่ายในชีวิตประจ�าวันและส�ารองไว้เผื่อฉุกเฉิน ในระดับสูง 

เป็นเรื่องท่ีดี แต่อย่างไรก็ตาม การมีสินทรัพย์สภาพคล่อง

ในสัดส่วนที่มากเกินไปจะท�าให้เสียโอกาสในการได้รับผล

ตอบแทนในอัตราท่ีสูงข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการจัดสรรราย

ได้ส�าหรับการลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริม ให้

ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล ทั้งด้านการ

เงิน การออม การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงจากการ

ลงทุน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมถึงอาจสอดแทรกความรู้ในชั้นเรียน เพื่อปลูก

ฝังพฤติกรรมทางการเงินท่ีดี ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการวิเคราะห์เท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควร

มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึก 

ส�าหรับน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย

 2. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทักษะทางการ

เงิน ท่ีส่งผลต่อความมั่งคั่งทางการเงินของกลุ่มวิชาชีพครู 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น ดังนั้น จึง

ควรศึกษาเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อื่นๆ หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ 

เปรียบเทียบและสรุปผลการวิจัยต่อไป
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Abstract

 This research has an objective to study characteristics and development guideline to be 

a high-performance organization of Office of The National Broadcasting and Telecommunications  

Commission (NBTC). This study is conducted by mixed method. The quantitative study is used to 

collect data from 240 employees who work for NBTC by questionnaires. Data analysis is done by 

percentage, mean, and SD The qualitative analysis is done by Purposive in-depth interview from 

10 sampling includes 5 experts and 5 scholars with knowledge in management, organization mana 

gement, and communication by content analysis. Results from the research show that (1) overall 

internal organization characteristics which support NBTC to be a high-performance organization 

when considering each factors are the organizational structure as the first factor and followed by  

knowledge management, organizational culture, technology, employees, management and leadership,  

innovation process, organizational strategy, and resources respectively (2) development guideline 

to be a high-performance organization of NBTC shows that management and leadership, corporate 

strategy, knowledge management, and employees affect the development guideline of NBTC to 

be a high-performance organization. These characteristics can support, be guideline, and plan the 

development effectively to be a high-performance organization according to the context of NBTC.

Keywords: high performance, organization, NBTC

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วิธีการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธี

วิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากพนักงานที่ท�างานใน กสทช. จ�านวน 

Development Guideline to be a High-Performance Organization of The Office 

of National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC)
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240 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยวิธีเจาะจง จ�านวน 10 คน จาก ผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

และนักวิชาการ 5 คน ที่มีความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการ การบริหารองค์กร และการสื่อสาร โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะภายในองค์กรโดยรวมที่ส่งเสริมให้ กสทช. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเมื่อพิจารณา

จากแต่ละปัจจัยพบว่าโครงสร้างองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี 

พนักงาน รูปแบบการจัดการและความเป็นผู้น�า กระบวนการนวัตกรรม กลยุทธ์องค์กร และทรัพยากรตามล�าดับ (2) 

แนวทางการพัฒนา กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง พบว่าปัจจัย ด้านรูปแบบการจัดการและภาวะผู้น�า ด้านกล

ยุทธขององค์กร ด้านการจัดการความรู้ และด้านบุคลากร เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวทางการพัฒนา กสทช. ให้เป็นองค์กร

ที่มีสมรรถนะสูง คุณลักษณะเหล่านี้จะมีส่วนในส่งเสริมในแนวทาง และวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต่อการเป็น

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามบริบทของ กสทช.ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะสูง, องค์กร, กสทช.

Introduction
 Amid the economic downturn and creating 

many pressures for the business sector with the 

lack of political stability and there are many social 

problems that have not yet been resolved. This 

condition makes the system more expectations. 

The government is an important agency to solve 

problems in national development while the  

government system is accelerating self-impro 

vement to be effective. There are many proposals 

to increase the ability to respond people’s needs 

for the development of government organizations, 

especially the concept of overhaul of the go 

vernment system (reinventing government) which 

is very popular during the year 1992 (Osborne 

and Gaebler, 1993)

 Organizational management strategy  

covers both operations and missions since 

all companies rely on human resources. Orga 

nizational management concepts differ from one 

company to another depending on the variety of  

objectives as leading principles. Generally speaking, 

organization management is the comprehensive 

panorama of the connecting micro perspective 

of internal units and their operations, which 

drive forward the whole organization. The study 

of organization management is therefore not 

only for understanding in interrelations but also  

creating the ability to initiate integration of various 

differences within organizations and from people 

in organizations themselves, leading to manage 

resources efficiently in the organizations in the 

appropriate approach which is in line with the 

adjusting surrounding under the fast changing  

condition for both profit and non-profit orga 

nizations. Some old organizations in the past 

have failed and were unable to survive even 

tually, whereas new organizations have just 

born and launched. Some have continued and 

been succeeded in their operation. As a result, 

people are nowadays very alert about how to 

successfully manage organizations and how to 

continue maintaining successfully and sufficiently 

(Maharatskul, 2011).

 The NBTC is an independent regulatory orga 

n izat ion in  Tha i land establ i shed in ac 

cordance with the Frequency Allocation Act Super 
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vision Act for Radio Broadcasting Television and 

the Telecommunications Act BE 2553 (2010). 

By this power, the NBTC was established as a 

public unit, but not under the governmental hie 

rarchy according to Government Administration  

Regulat ions .  As such,  i t  i s  not a state  

enterprise according to budget regulations or other  

regulations. The NBTC is under the supervision of 

the Chairman Broadcasting Commission. Besides, 

the NBTC is also not under the protection of 

Labor Relations Laws or the Compensation Law 

Provident Fund regulations.

 The NBTC has duties to act as a moderator 

in supporting missions to drive and sustain the 

organization in such a way that will bring maximum 

benefits to the people and fair competition. In  

addition, the NBTC has the duty to urgently transfer 

ownership from government units, which can still 

hold ownership as they are having at that time 

only, to other business operators and available 

to more people. The existing government units 

that have frequency ownership can still continue 

with some frequencies as necessary and ap 

propriate. The NBTC also has the duty to develop 

quality and direct systems among operators. 

The NBTC is also set up with the purpose of  

enabling media reformations from the government  

owners to a variety of public sectors. The NBTC is an  

administrative unit, to which operations, assets, 

rights, duties, debts, employees and budget have 

been transferred since 20 December 2010.

 In the past, National Broadcasting and 

Telecommunication (NBTC) operations were  

consistently evaluated on a regular basis, resulting 

in reduced efficiency and effectiveness. Girdwichai, 

Gerdrueng & Sophonthada (2015) determined many 

operational problems and obstacles as follows: 1) 

Organizational Structure: The chain of command 

is vertical, complicated and duplicated causing 

slow functions. Consequently, some parts of the 

working process are not effective, 2) The Human 

Resources Development should be more involved 

in boosting personnel efficiency; attitudes of  

employees should also be developed to  

improve work determination and devotion through  

willingness with professionalism, 3) As an  

independent regulator, organizational management 

reflects government working style and lacks and 

the ability to change within the political structure 

and patronage system, 4) Organizational culture 

does not allow participation or expression of 

opinions; thoughtful productive and insightful 

comments from operational officers are also  

discouraged, and 5) Lack of networking parti 

cipation both from the public and government 

sectors hampers progress and productivity.

 The NBTC is also observed by all sectors 

and expected by society to be a high-performance 

organization. However, although the overall  

management achieves a certain level of success, 

there are still some problems which need to 

be solved. Therefore, the study of the factors 

associated with high-performance organizations 

is necessary for its further development. In this 

study, the author aims to study the factors  

associated with high-performance organizations 

and utilizing the results can lead to the NBTC’s 

further development of such factors associated 

with being a high-performance organization.

Objective
 To study characteristics of high per 

formance organization management of the NBTC. 

Literature review
Definition of high performance organizations

 Scholars have given the meaning of the 

High performance organization or HPO has many 
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meanings as follows. De Waal (2005) studied 

about the organization high performance and has 

compiled the meanings of the organization. High 

efficiency from the study, it can be concluded 

that the organization is experiencing long-term 

financial success compared to other organizations 

as well as having the adaptability to the situation 

from both the internal and external environment 

of the organization quickly, with the emphasis on 

Long-term operation in an integrated manner. 

The management structure is consistent by im 

provement and development of core com 

petencies. The organization continues and gives 

importance to people in true assets like orga 

nization (De Waal, 2007; Holbeche, 2004) discusses 

the organization.

 Organizations that can adapt to changing 

conditions over time are a highly efficient orga 

nization. It is an innovation organization capable 

of work effectively without seizing the system 

too strong and important commander that is en 

couraging people in the organizat ion to  

maintain the organization high performance and su 

stainability factors that can drive the orga 

nization to be able to change is creating a cor 

porate culture by the human resource mana 

gement system within the efficient organization 

such as creating balance in work life, etc. Epstein 

(2004) reviewed literature and gave the definition 

of HPO as a successful organization. Financial  

success ,  employees and customers are  

satisfied with high level of personal initiatives with 

work, high level of production, innovation in the  

organization, performance measurement systems 

in positions, giving rewards for motivation to 

work and strong working conditions. (Brokaw & 

Mullins, 2006)

 From the definition mentioned above, it 

was found that HPO has a variety of meanings and 

elements, but the focus that scholars have given 

meaning as follow 1) being an organization that 

is growing sustainable (De Waal, 2005; Holbeche, 

2004 & Loisuwanrat, 2008) 2) organizations with 

the ability to adapt to environment (De Waal, 

2005; Vejayanon, 2008 & Pasutacharin, 2006) 

organizations that respond to the environment 

quickly (De Waal, 2005; Brokaw & Mullins, 2006).

High-Performance Practices and Affective  

Commitment

 The three organizational commitment 

models proposed by Allen and Meyer (1990) 

have three main elements, namely the affective,  

normative and continuance dimensions. These 

models have been examined using factor analysis, 

which has established that the three components 

have varying relationships with the different  

associated consequences and antecedents (Meyer 

et al., 2002). This research examines affective 

commitment, which is the positive feeling about 

one’s own organization, which will be revealed 

as the wish to help the organization to achieve 

success, and a feeling of pride in playing a role 

in that achievement (Cohen, 2003). Affective 

commitment is known to be influenced by the 

experiences of employees within their orga 

nization, particularly with regard to human  

resources matters (Meyer et al . ,  2002) .  

Affective commitment is also understood to 

be closely linked to the achievement of target 

working outcomes, such as low levels of absen 

teeism or lateness, and behaviour conducive to a  

harmonious and productive working envi 

ronment (Meyer et al., 2002). Furthermore, it plays 

a part in building connections between effective 

human resources activities and superior work 

performance outcomes, while several studies 

have reported its effectiveness in sustaining the 
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SHRM approach (Gong et al., 2009). In particular, 

social exchange theory indicates that when orga 

nizations have good relationships with employees, 

those workers will be inspired to make a greater 

contribution which will in turn bring about positive 

results for both parties (Blau, 1995). When human  

resources departments introduce high-performance  

practices, the workers are likely to believe that 

their relationships with the organization are based 

on a supportive working environment in which 

their skills are valued and where they are given 

useful and unbiased feedback, fair and moti 

vating rewards for their performance, and oppor 

tunities to advance. They will also believe they 

are playing their part in working towards the ac 

complishment of shared goals which they  

themselves have helped to identify (Gardner 

et al., 2007). As a consequence, these em 

ployees are likely to form a closer bond with the  

organization and will work harder to achieve those 

targets, which are a form of affective commitment 

(Cohen, 2003).

Organizational Structure

 Most  organ izat ions have t rad i t io 

nally applied the notions set out in Weber’s  

concept of bureaucratic structures. However, in 

recent years organizations have become more  

complex and as a result it has been necessary for 

more companies to use the “federal decentrali 

zation” approach proposed by Drucker (1974). This  

approach requires that organizations are structured 

such that several different units can operate at 

the same time. Drucker (1974: p. 572) explains 

that “each unit has its own management which, 

in effect, runs its own autonomous business”. 

The outcome has been a model which leads 

to the creation of huge conglomerates which  

subsequently diversify their activities so as to  

operate in several different fields to spread their 

risk.

 Meanwhile, the project management  

organizational structure has become commonplace 

in the technological sector, or in industries which 

are known to be highly dynamic (French, Kast 

& Rosenzweig, 1985). In this structure, the focal 

point becomes the project manager, who coor 

dinates information and activities for the projects. 

The aim is to integrate the resources of the orga 

nization in order to meet the stated objectives, 

but to implement this approach through ma 

naging projects, the hierarchical relationships within 

the organization must often undergo significant 

changes as responsibilities are redefined.

The Learning Organization

 The definition of learning offered by 

Senge (1990) describes the development of an 

individual’s ability to take action, arguing that 

“learning organizations are organizations that are 

continually enhancing their capacity to create” 

(p. 127), adding that such organizations evolve 

from first controlling, and later to learning. Senge 

(1990) also explores the problem of organizational 

learning disabilities, which can often arise when 

people become strongly attached to their roles. 

In such scenarios they can have difficulty per 

ceiving their role as part of a bigger picture, and 

they can develop a negative attitude towards 

others within the same organization. One further 

disability identified is that inability to recognize 

potential threats and to understand slowly  

changing situations.

 Senge (1990) explains that learning orga 

nizations use five key disciplines. The first of these 

is to construct a shared vision, which is a lengthy 

process involving numerous individuals coming 

to hold the same vision. The second discipline is 
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the idea of personal mastery, which shows that 

individuals are committed to the vision. The third 

is to create mental models whereby individuals 

can formulate their own internal representations 

of the vision and the reality. One vital consi 

deration when employing mental models involves 

the necessity of balancing inquiry and advocacy. 

The fourth discipline demands that shared mental 

models are critical in organizational learning, while 

the fifth requires commitment to a systematic 

approach.

Innovation Behavior

 Many studies have reported that inno 

vation is vital if organizations are to compete and 

succeed (McAdam & Keogh, 2004; Edwards et al., 

2005). Accordingly, the literature on the subject 

of innovation is extensive, and as a result there 

are many different perspectives from which inno 

vation can be considered. In this research, we use 

the definition of innovation offered by Tidd et al. 

(2001) which holds that “innovation is a process of 

turning opportunity into new ideas and of putting 

these into widely used practice”. Different types 

of innovation are listed by Damanpour (2001) 

and include administrative, technical, radical, 

incremental, product, and process innovation. A 

combination of these ideas allows innovation to 

be considered in this study in its broadest context 

through the various different types.

 The literature contains numerous examples 

detailing the common factors which link orga 

nizations known for their innovative practices, 

and the factors which control the ability of orga 

n izat ions  to manage the i r  innovat ions  

effectively. The literature in the field of mana 

gement frequently suggests that innovation is 

vital for organizations to maintain their competi 

tiveness (Porter, 1990; Lengnick-Hall, 1992; Roberts, 

1998) but there is less on the subject of how orga 

nizations can actually manage innovation and 

reap the expected benefits. A carefully structured 

review of the literature is conducted to determine 

the factors which are reported to control the 

management of innovation in organizations. The 

literature to date lacks this particular organized 

approach which can serve to identify and analyze 

the main factors and establish the nature of the 

relationships which exist between factors. The 

literature review allows previous works to be 

analyzed to achieve these aims, and will provide 

a record which can be used by practitioners 

and other researchers to better understand the 

management of innovation through the factors 

involved. While no specific method will be offered 

in this paper, the factors and their effects will be 

identified, and this information can be used by 

organizations to become more innovative and to 

use innovation to fulfill their potential.

 The National Broadcasting and Tele 

communication Commission (NBTC) identified 

the components of organizational indicator 

bases in its vision to become the leading orga 

nization within the ASEAN region for regulating tele 

communications services, directing and deve 

loping communications for sustainable deve 

lopment, while adhering to new public mana 

gement. Consequently, this has resulted in a  

considerable development of telecommunications 

systems and services, including 1) Quality of service 

provided to the public 2) Decentralization that 

gives more independence to agencies, 3) Criteria, 

evaluation, and reward at an individual level 

4) A supportive system for personnel and tech 

nology to facilitate the organization’s achievements 

and 5) Opportunity for competition. (NBTC, 2017)
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Related research studies

 This part composed with synthesis of 

relevant research. The variables studied are as 

follow: Technology is often discussed as an output 

of innovation (Erdener & Dunn, 1995; Madsen et 

al., 2005), but in this research we are concerned 

with its role as an influencing factor. Technology 

discussed in this paper is concerned with the 

utilization of technology to facilitate innovation 

and innovative behavior within and between 

organizations.

 Innovation process. Although a few  

authors (Cummings & O’Connel l ,  1978; 

Knight, 1987; Amar, 2004; Bessant et al., 2005;  

Merx-Chermin & Nijhof, 2005) discuss the  

impact of operational processes on organizational.  

Innovativeness, in the context of this paper  

processes relate to the generation, development, 

and implementation of innovations.

 Corporate Strategy, Strategy is a wide 

subject area and the definition can often be  

confusing. Strategy in this research refers to  

aspects of the corporate and innovation strategies 

of the organization (Damanpour & Evan, 1984; 

Read, 2000; Martins & Terblanche, 2003) and how 

they impact on the management of innovation. 

It also refers to the dissemination of the strategic 

vision throughout the organization.

 Organizational structure has received much 

attention in the general management literature 

(Mintzberg, 1992) and often covers more than 

the simple configuration of the organization.  

However, within this research organizational structure  

relates to the way the various parts of an orga 

nization are configured and how this impacts on an  

organizations ability to manage innovation.

 Employees refer to the non-management 

employees of the organization and the role they 

play in affecting innovation management. This 

factor takes into account the various personal 

characteristics associated with employees (Ahmed, 

1998; Bharadwaj & Menon, 2000) and the moti 

vation of employees to become innovative  

(Mostafa, 2005).

 Organizational culture, Culture here  

refers to the culture of the organization, although 

organizational culture has been discussed widely 

in general management literature (Hofstede, 

2001). It relates to the values and beliefs of the 

organization and how these impact the ability to 

manage innovation within the organization. It takes 

into consideration the organization’s approach to 

collaboration, communication, and risk.

 Resources relates to all the resources 

that the organization has, human, financial and 

physical, but they are discussed in relation to 

the level of slack resources and how resources 

are managed (Knight, 1987; Wan et al., 2005) to 

impact on an organization’s ability to manage 

innovation.

 Knowledge management in this research 

refers to the management and utilization of  

knowledge for innovation management. This  

covers all aspects of knowledge, both internal 

and external to the organization. (Salavou, 2004) 

to impact on an organization ability.

 Management style and leadership refers 

to the employees that have responsibility for 

the management of the organization. This factor 

is concerned with a number of aspects to the 

way management influences the management 

of innovation. (Pearson et al., 1989; Hyland &  

Beckett, 2005) and how management can motivate 

employees to become more innovative (Roffe, 

1999; Rivas & Gobeli, 2005).
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Scope of education

 In this research, the researcher will 

study all 9 variables of high efficiency cognitive  

factors consisting of 1) Technology, 2) Innovation 

Process, 3) Corporate strategy, 4) Organization 

structure, 5) Organization culture, 6) Employees 

Management style and leadership, 7) Resources, 

8) Knowledge management and 9) Management 

style and leadership

Methodology
 This study is conducted by mixed method. 

The quantitative study is used to collect data 

from 240 employees who work for NBTC by 

questionnaires. The qualitative analysis is done 

by Purposive in-depth interview from 10 experts 

and scholars with knowledge in management, 

organization management, and communication.

Population and Sample
 1. The populations are identified as NBTC’s 

executives and all officers from the headquarters. 

The research employed purposive sampling in 

order to collect the data main employees in 

the NBTC’s headquarters within the fiscal year 

2017. The total numbers are 900 persons in 

the actual sample collection a total of 240 by 

stratified random sampling method classified from 

work group the researcher used formula for cal 

culating proportions of Daniel (1999) calculates 

the sample group by population proportion 

estimation formula with the confidence level 

of 95% which 5% error is acceptable. Besides, 

the proportion of the interested population  

significance level equals 0.5.

 2. Key informant for the qualitative study 

is collected data by in-depth interview who  

selected by purposive sampling from 10 sampling 

includes 5 experts and 5 scholars with knowledge 

in management, organization management, and 

communication.

Research Tools
 This research used a mixed method design 

of quantitative and qualitative analysis.

 1. The quantitative study use ques 

tionnaire and the step designing the research 

tool as following: 1) To clearly define the object 

of the questionnaire base on the purpose of 

research study 2) To create the questionnaire 3) 

To examine the validity of the questionnaire and 

The questionnaire item is a 5-point rating scale 

from strongly disagree (1 point) to strongly agree 

(5points). The Cronbach’s alpha coefficient of the 

questionnaire is 0.976. The researchers collected 

questionnaires from NBTC’s center, Thailand. The 

questions, in 2 parts, were as follows

 Part 1 Personal information, including 

gender, age, education, and work experience.

 Part 2 The qualities of NBTC’s organizational 

management in order to analyze the descriptive 

statistics involving 1) Technology, 2) Innovation 

Process, 3) Corporate strategy, 4) Organization 

structure, 5) Organization culture, 6) Employees 

Management style and leadership, 7) Resources, 

8) Knowledge management and 9) Management 

style and leadership.

 2. The qualitative study use structures  

interview and analyze collected data from in-depth 

interview by content analysis and synthesize for 

conclusions. A structured questionnaire was used 

by the researcher to ask about factors affecting 

the development of NBTC in its goal to become 

a high-performance organization. The interview 

in done one by one.
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Data Collection
 The researchers collected questionnaire 

from 240 employees who work for NBTC and the 

researcher will make interview with 10 sampling 

includes 5 experts and 5 scholars with knowledge 

in management, organization management, and 

communication

Research Results
Quantitative analysis

 The research found that. off 240 res 

pondents, majority of the respondents were 

female represented 55.40 percent, ages were 

between 29-39 years old accounted for 57.90 

percent, with 61.70 percent of held higher than 

bachelor degrees, with working experience less 

than 1.5 year accounted 55.00 percent, and had 

position as operation 91.70 percent.

Table 1

A descriptive table of the levels characteristics of high performance organization

No Variables Level Comments

Mean SD Level Order

1 Organization structure 3.86 .861 High 1

2 Knowledge management 3.76 1.04 High 2

3 Organization culture 3.75 .956 High 3

4 Technology 3.75 1.09 High 4

5 Employees 3.72 .930 High 5

6 Management style and leadership 3.67 1.03 High 6

7 Innovation Process 3.66 0.88 High 7

8 Corporate strategy 3.64 .820 High 8

9 Resources 3.55 .844 High 9

Total average 3.71 0.94 High

 The finding showed that all variables can 

explain the characteristics of high-performing  

organizations of NBTC is at a high level (Mean=3.71, 

SD=0.94). When consider each aspect it is found 

that 1) organization structure is the highest  

efficient 2) knowledge management, 3) orga 

nization culture, 4) technology, 5) employees, 6) 

management style and leadership, 7) innovation 

process, 8) corporate strategy, and 9) resources, 

respectively.

Qualitative analysis
 The development guideline to be a  

high-performance organization of NBTC is the 

following:

 1. Management and leadership shows 

that the characteristics of leaders consist of 

3 characteristics as follows: 1) Management  

personalities, 2) Management style, and 3)  

Motivation of employees. They can create the 

creditability and confidence in the public view  

toward the organization. The leader plays  
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important role in the effective development 

of the organization, has knowledge to achieve  

targets, maintain and enhance the work standard, 

and stimulate employees to work with their full 

potential.

 2. Corporate strategy can be clas 

sified as 4 sections as follows: 1) Organizational  

strategy, 2) Innovation strategy, 3) Vision and 

goals of the organization, and 4) Strategic decision  

making. They are parts of the development to be a  

high-performance organization. The organization 

with clear strategies can define the use of resource 

to achieve missions and goals. The organization 

will be able to compete in the market. Planning 

will make the organization can survive for a long 

time and has the advantages in the competition. 

Strategic planners must be able to look ahead 

correctly and understand coming environmental 

changes, maintain management position and 

competitive capability over other organizations, 

and stay in the business in a long term.

 3. Knowledge management can be  

classified into 3 sections as follows: 1) Orga 

nizational learning, 2) Knowledge of external  

environment, and 3) Utilization of knowledge  

repositories. They will increase the capability of  

decision making and fastness and better of 

planning. This is because of the availability of 

information or specific knowledge source with 

principle, reason, and creditability which can 

support the decision making. This is the human 

resource investment to develop the ability to share 

the knowledge with others in the organization. 

Moreover, they can apply the knowledge to their 

works effectively. Besides, it is the organizational 

development to increase the effectiveness of the 

organization.

 4. Employees can be classified into 4 

sections as follows: 1) Motivation to innovate, 

2) Employee skills and education, 3) Employee 

personalities, and 4) Training. They are parts 

of the development to be a high-performance  

organization. How much the organization can 

be developed depends on the ability to drive 

and solve human problems, also known as  

human management processes to support and  

prioritize the human resource as valuable resource 

and the most important resource in the orga 

nization. The lead organizations nowadays see 

that the excellent ability of human resource mana 

gement and communication skill is not limited 

to the management level of the organization 

only. It will be highly benefit if every employee 

in the organization from the upper to lower  

levels or even new employees have this skills 

and understand correctly as the fundamental 

of the coordination and driving activities in the 

organization more effectively.

Discussions
 Organization structure overall respondents 

had a high level of opinion. This may be due to 

organizational structure is a variable that has  

highest average with the average 3.86, because 

good and effective organizational structure 

can create confidence for the organization to  

outsiders. The structure of the organization 

has clearly defined the authority and res 

ponsibility of each unit in order that facilitate the  

operation to success of work objectives of the orga 

nization effectively. Especially, organizations that 

create high performance like NBTC, which is the  

country’s communication organization, the image and  

credibility of the organization is very important, 

which is in accordance with Carew et al. (2007), 

Linder & Brooks. (2004), Schermerhorn, Hunt, 

& Osborn. (2003), Buytendijk, (2006), Fauzia & 

Adrienne. (2018). described that organizational 
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structure is important to influence the behaviour 

of people. Moreover, people within the orga 

nization which the influence created mainly due 

to the control objectives by being controlled 

from the nature of the work designed within the 

organizational structure

 In this research, knowledge mana 

gement is an important part of the orga 

nization of the NBTC, gathering the knowledge 

available in organization, collecting knowledge 

from all sources in the organization both do 

cuments and knowledge from individuals bring 

it into the system so that employees from all  

departments can access knowledge and develop 

himself to be a knowledgeable person including 

working effectively, which will result in the orga 

nization having the highest competitive capability, 

which is a feature with a high performance orga 

nization like NBTC needs in accordance with 

(Miller, 2012; Carew et al., 2007; Linder & Brooks, 

2004; Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 2003; De 

Waal, 2005; Fauzia & Adrienne, 2018). described 

that if everyone in the organization has a  

knowledge management approach by learning and  

having developed concepts as well as deve 

loping new abilities of their own to happen and 

stay in the organization all the time will benefit the  

organization overall. In addition, there are research 

findings that influential factors help support the 

sharing of organizational knowledge having an 

open, trusting organizational culture with values 

together as well as promoting initiatives dare to 

think boldly in new things and having a reward 

system for those who have results perform  

excellent work (Gruber, 2000). At the same time 

(Hussian et al., 2010) study found that important 

factors as a basic element of effective knowledge 

management, consisting of organizational culture, 

strategy, and technology, which is consistent with 

the research results of Hurley’s (2005) study found 

that format for knowledge management should 

consist of basic information news, technology, 

culture, and important elements of knowledge 

management with interaction personal factors, 

information technology factors, and process  

factors (Ghalib, 2004).

 Here is the statement about orga 

nization culture, discussing whether organizational 

culture is a way to help define ideas, decisions, 

and actions of everyone in the organization in 

the same direction. The corporate culture is 

tangible and will benefit the business only when 

it is continuously adhered to in the long run. 

The organizational ethics will be a guideline for 

the organization to conduct business based on 

responsibility, transparency, honesty and com 

petitive ability by treating and harmonizing  

benefits for all stakeholders with fairness that  

affects the success of the business of the company 

to seek ways that can meet the needs of customers 

more efficiently and effectively at all times and 

is the trust of customers which ultimately affects 

the reputation of the organization in accordance 

with (Carew et al., 2007; Linder & Brooks, 2004; 

Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 2003; Buytendijk, 

2006; Kazuaki & Anthony, 2016) described that 

organization culture is considered an important 

tool that executives should not overlook because 

the organization with a strong culture is a way 

that executives can used to bring the organization 

to efficiency and effectiveness as well.

 Regarding the use of technology in the 

NBTC, discussing whether adapting digital tech 

nology to the organization appropriately is im 

portant in increasing the efficiency of the  

organization, not allergic to having potential  

personnel. In an age where there is a lot of in 

formation flowing organizations should find ways  
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to manage information to be used in the pre 

paration of marketing strategies and customer 

service. Then have to think about how to be 

able to keep up with the upcoming changes. 

The important thing to make the organization 

stand that understands the environment in which 

the organization is both a body including under 

standing of customers or customers which is 

the only factor that will allow the organization 

to reach the needs and understand customer  

behaviour. In accordance with (Miller, 2012; 

Linder & Brooks, 2004: Schermerhorn, Hunt, & 

Osborn, 2003; De Waal, 2005) described that use 

of information technology is a tool that develops 

infrastructure of knowledge in the organization 

to be useful knowledge. The person at the time 

and the form that the person wants is called 

“Knowledge Management System”

 The role of employees in the NBTC, dis 

cussing whether employees at all levels must  

improve their abilities, and must be responsible for 

that organization as well as reducing the command 

line and work procedures. However, supervisors 

must work fully, and committed to the work that 

is done at all times, people in the organization 

need to understand the true purpose of the  

organization that we work for, be clear, trans 

parent and must be shown at all times both words 

and actions. If there is a change or to improve the 

goal, must inform the personnel at all levels to 

understand. The staff themselves, if you see and 

understand what kind of organization you want to 

work for should be able to help you to develop 

yourself to be desired by the organization. It is 

in accordance with (Miller, 2012; Linder & Brooks, 

2004; Jupp & Younger, 2004; Schermerhorn, 

Hunt, & Osborn, 2003) described that creating  

competitive advantage of the organization is 

human resource and systems or processes in 

managing various human resources (Huselid, 1993; 

Karami, Analoui, & Cusworth, 2004), known as HR  

functions for example recruiting, training, and  

creating incentives for compensation and  

rewarding. Therefore, it is necessary to have 

guidelines for human resource management 

system which may be comparable organization 

resources is important in the competitiveness 

and ability of the current organization with  

efficiency and effectiveness and everyone in the  

organization needs to develop knowledge 

that must be responsible for their new ideas 

and must try to develop those ideas to be as 

true as possible and can be done, while the  

director has a duty to create an environment 

that provides opportunities allowing personnel to 

increase knowledge and implement ideas of the  

personnel themselves (Marquardt, 1996).

 Management style and leadership, in 

the organization is available at all levels from 

senior management in the organization. The  

executive in the work structure is important in  

driving various policies going to create a plan and  

imple menting it to improve the efficiency of  

the NBTC in transforming the policy into a  

successful implementation of the goal. Besides, it 

must rely on the role of leaders at every level to 

drive. In accordance with (Miller, 2012; Carew et 

al., 2007; Linder & Brooks, 2004; Jupp & Younger, 

2004; Buytendijk, 2006; De Waal, 2005) described 

that leadership of the management itself which 

the director must not only have the power to 

follow administrative duties but also consider 

the relationship and the feelings of personnel 

as well by passing through assigning duties and 

support. However, the person must encourage 

communication between each other to have 

work as a team and able to develop personnel 

with differences, effective leaders will use mana 
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gement perspective human resources to connect 

with other parts causing people development 

and professionalism (Daft, 2006).

 Innovation process, the organization must 

develop and prepare for the latest events and 

changes that will occur in the future. By cultivating 

people to understand and have creative thinking 

and innovation mindset, dare to think creatively 

dare to do the cause (from fixed mindset to 

growth mindset) to enhance knowledge, skills 

until being able to apply in the development 

of innovation process continuously. As well 

as developing innovative organizations create 

an atmosphere for creativity opportunity for  

everyone in the organization to get creative dare to 

bring good ideas for development, innovation, or 

invent new things such as new products, processes 

or service innovation etc. with value creations. 

Moreover, it can be forwarded or expanded in a 

commercial manner with confidence until it can 

be further developed into a new business model 

innovation. In accordance with (Miller, 2012; 

Carew et al., 2007; Linder & Brooks, 2004; Jupp 

& Younger, 2004; Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 

2003) described that the service is an indication 

that the service business should be improving 

service processes and service products by using 

new ideas and new skills to see advancement 

of service in response to customer satisfaction 

while innovation in the manufacturing industry 

has the main objective: Product development 

with modern features and a new look by the 

progress of technology for improving production 

processes to respond to marketing needs. Product 

innovation can be considered as part of results 

that promote the success of an organization or 

business these innovations may be in the form of 

products or services to customers. (Smith, 2006; 

Schilling, 2008)

 Corporate strategy, increasing the efficiency 

of the organization to be successful organizations. 

It will create a sustainable competitive advantage 

by making personnel capabilities consistent with 

business strategies, restructuring or changing  

business strategies as examples of basic changes 

that may occur to every organization. In improving 

the efficiency of the organization coordination 

of capabilities, processes, attitudes, and com 

petencies is necessary for more effective  

business strategy. In accordance with (Miller, 

2012; Carew et al., 2007; Linder & Brooks, 2004; 

Jupp & Younger, 2004; Schermerhorn, Hunt, & 

Osborn, 2003) described that even today public 

organizations are providing services differently 

from the past. This is because the quality has 

become a standard that is definitely an im 

portant driving force for management. Quality is the  

restructuring of the business industry in a changing 

environment. Economic crisis and changes in the 

economic, environment, society, and politics will 

affect whether at the national or international 

level, affecting the business restructuring of the 

business and changing consumer behavior. Such 

effects would make the business organization 

have to adjust the corporate policy to be in 

line with such changes so that the business orga 

nization can meet the expectations of cus 

tomers as much as customers expect or better 

than expected. Besides, they can meet the needs 

of customers, reduce production costs and used 

as an advertising strategy to build confidence for 

the business organization

 Resources in an organization are an  

important part of an organization’s success; discuss 

whether the organization will be successful. The 

appropriateness of resources and equipment to 

work is necessary. Resources are the support of 

the organization’s operations to achieve goals. 
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One of the important factors is the resources in 

the organization which NBTC is ready for resource. 

In accordance with (Carew et al., 2007; Linder & 

Brooks, 2004; Jupp & Younger, 2004; Buytendijk, 

2006) described that organizations will be able 

to create competitive advantage and become a 

potential organization. The operations that are 

higher than other organizations must be different 

from competitors and other organizations in the 

industry, especially the resources of different 

organizations, including 1) physical resources 

like technology machinery and production  

equipment and financial systems 2) organizational 

resources such as organizational structure, planning,  

control, coordination and personnel management 

systems and 3) human resources such as various 

skills, decisions and intelligence of employees in 

the organization (Barney & Wright, 1997) and can 

be applied to solve problems causing creativity 

and innovation.

For development guideline to be a high-per 

formance organization of NBTC, 4 factors should 

be prioritized as follows:

 1. Management and leadership because 

the leader plays the important role in the  

organizational development effectively. The leader 

with the knowledge can manage the organization 

effectively, stimulate employees to work with 

their full potential, and create the confidence and  

creditability in the public view toward the orga 

nization which in accordance with Miller (2012), 

Carew et al. (2007), Linder & Brooks (2004), V. Jupp 

& M.P. Younger (2004), Frank Buytendijk (2010), and 

De Wall’s (2005) described that the leadership of 

the management itself must involve the director 

not only having the power to follow administrative 

duties, but must also consider the relationships 

and feelings of personnel in the act of passing 

on or assigning duties and support. However, the 

people must encourage communication with  

others to work effectively as a team and the 

ability to develop personnel with differences. 

Effective leaders will use a management pers 

pective as well as human resources to connect with  

others, causing development and professionalism 

in them (Daft, 2006).

 2. Corporate strategy contributes to the 

development to be a high-performance orga 

nization. The organization with clear strategies can 

define the use of resource to achieve missions and 

goals. The understanding of the environmental 

change makes the organization can survive in a 

long term, has advantage in the competition, 

has higher capability over other organizations, 

and stay in the business in a long term which 

in accordance with Miller (2012), Carew et al. 

(2007), Linder & Brooks (2004), Jupp & Younger 

(2004), and Schermerhorn, Hunt & Osborn (2008) 

described that, even today public organizations 

are providing services at different levels from 

the past. This is because quality has become a  

standard that is definitely an important driving 

force for management. Quality is the restruc 

turing of the business industry in a changing  

environment. Economic crisis and changes in the 

economic environment, society and politics, at 

both the national and international levels, affect 

the business restructuring of the business and 

changing consumer behaviors. Such effects would 

make the business organization have to adjust its 

corporate policy to be in line with the changes 

so that the business organization could meet 

or even exceed the expectations of customers. 

This can meet the needs of customers, reduce 

production costs, and be used as an advertising 

strategy in order to, build confidence for the 

business organization
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 3. Knowledge management will increase 

the capability of decision making and fastness 

of planning to be faster and better. A good  

knowledge management will be specific sources 

of knowledge that are rational, credible, and  

support decision making. Moreover, they can share 

their knowledge with others in the organization 

and apply the knowledge to their works more  

effectively. At the same time, it is the orga 

nizational development to increase the effec 

tiveness of the organization which in accordance 

with Miller (2012), Carew et al. (2007), Linder & 

Brooks (2004), Schermerhorn, Hunt & Osborn 

(2008), De Wall’s (2005) described that if everyone 

in the organization has a knowledge management  

approach by learning and has developed concepts 

as well as new abilities on their own, they will 

likely stay in the organization for the long term, 

which will benefit the entire organization.

 4. Employees contribute to the deve 

lopment to be a high-performance organization. 

How much the organization can be developed 

depends on the ability to drive and solve human 

problems. If the employees in the organization 

have skills and knowledge which appropriate for 

their job also the promoting of knowledge and 

skills through training that can stimulate creativity, 

the organization will has increased capabilities. 

Therefore, the promoting and prioritizing the 

human resource as a valuable and the most  

important resource will make the organization will 

proceed with better efficiency which in accordance 

with Miller (2012), Linder & Brooks (2004), Jupp 

& Younger (2004), and Schermerhorn, Hunt &  

Osborn (2008) described that creating competitive 

advantage for the organization involves human 

resources and systems or processes in managing 

various human resources (Huselid, 1993; Karami, 

Analoui & Cusworth, 2004), This is known as 

HR functions or HR practices, such as recruiting  

training and development compensation and 

reward. Therefore, it is necessary to have  

guidelines for human resource management 

which can be considered an important resource 

for the competitiveness and capability of the 

current organization

Recommendation
 1. Recommendation for NBTC

 1.1 The executive should promote and 

support the organization’s management and 

leadership by distributing authority to make  

decisions for employees at each level. This is  

because leadership plays a vital role in deve 

loping an efficient organization and building the 

trust of its employees.

 1.2 The executive should give priority to 

organizational strategies. An organization that 

has clear strategies can achieve its mission and 

objectives, and understand the changes to the 

environment which promote its long-term survival 

and competitiveness.

 1 .3 The execut ive should pay at 

tention to knowledge management within the orga 

nization, because effective knowledge mana 

gement enhances the capability of making  

decisions and planning. It is the development 

of personnel and the organization, and the  

applicat ion of knowledge, that dr ive im 

provements in efficiency.

 1.4 The executive should promote a 

strategy for personnel to acquire more skills and 

ability to match the job by providing training to 

encourage their creativity in order to upgrade 

the organization’s performance. Therefore, the  

promotion of personnel as a valuable and  

significant resource will drive the organization’s 

efficiency.
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 1.5 NBTC should promote and facilitate 

infrastructure, support access to factors that 

encourage the NBTC to be a high-performance 

organization such as organization structure, 

knowledge management, corporate culture and 

technology, etc. all of these characteristics to 

promote the implementation of coping strategies 

to manage the impact of the current situation 

of the organization effectively. Therefore, NBTC, 

government and stakeholders should use these 

factors to develop and plan to promote the  

organization to be a highly effective organization 

in the context of NBTC.

 2. Recommendation for further study

 2.1 Detailed study of each section should 

be conducted including other factors to know 

true problems which can be solved by results in 

the future.

 2.2 Comparative research should be done 

by comparing with other agencies that have similar 

tasks to be guidelines to increase the efficiency 

of the organization.
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานสายการบิน

ต้นทุนต�่าในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ 3 วิธีการ คือการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ในช่วงสอง

ถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินรวมถึงการซ่อมบ�ารุงอากาศยานได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ และกระบวนทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน มาตรฐานความปลอดภัยในการซ่อม

บ�ารุงอากาศยาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยมนุษย์ (Human factor) เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจ

จะสร้างความเสียหายในอนาคต โดยปัจจัยมนุษย์แบ่งออกเป็น 12 ด้าน กล่าวคือ 1) การสื่อสารท่ีไม่ดี 2) ความชะล่า

ใจ 3) การมีความรู้ ทักษะที่ไม่เพียงพอ 4) ความสนใจหักเห 5) ขาดทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 6) ความล้า 7) ทรัพยากร

ไม่เพียงพอ 8) ความกดดัน 9) ขาดการทักท้วงหรือการกล้าแสดงออก 10) ความเครียด 11) การไม่ตื่นตัว เฉื่อยชา  

ไม่กระฉับกระเฉง 12) การต้ังกฎหมู่ งานวิจัยน้ีพบว่าเรื่องการสื่อสารท่ีไม่ดี ความชะล่าใจและการมีความรู้ทักษะที่ไม่

เพียงพอเป็นปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานสูงสุดตามล�าดับ
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Abstract

 The objective of this article is to study the efficiency of aircraft maintenance influencing 

by human factors of low-cost airlines in Thailand. It is qualitative research by using three research 

methodologies, which are document analysis, in-depth interviews, and participatory observation. In 

the last couple of decades, the aviation industry, including aircraft maintenance, has undergone both 

architectural and conceptual improvement, which yields higher value in the said industry to be made 

efficiently functional and worthiness. Human factors are parts of the contribution of such incidents 

as a means to foreseeable damages. The result found that the significance of improvement in aircraft 

maintenance is mentioned focusing on the 12 human factors as follows 1) lack of communication 2) 

Complacency 3) lack of knowledge 4) distraction 5) lack of teamwork 6) fatigue 7) lack of resources 8) 

pressure 9) lack of assertiveness 10) stress 11) lack of awareness 12) norms. The study has also found 

that miscommunication, recklessness, and unskillful employees are the three main contributors that 

affect the efficiency of aircraft maintenance.

Keywords: Aircraft Maintenance Repair and Overhaul (MRO), Human Factors, Low-cost airlines

บทน�ำ
 หากกล่าวถงึข้อผดิพลาดโดยไม่ตัง้ใจของมนษุย์ใน

การบ�ารุงรักษาอากาศยาน มกัจะพบข้อผดิพลาด เกดิขึน้อยู่

ตลอดเวลา ตามค�านิยาม “ปัจจัยมนุษย์” คือ สาเหตุของ

ข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจในการท�างานซึ่งส่งผลให้เกิดความ

เสียหายทันทีของระบบหรืออาจเป็นข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่

ซึ่งแสดงถึงศักยภาพอันตรายและไม่เหมาะสมส�าหรับความ

สมควรเดินอากาศของเครื่องบิน

 เป็นเวลานานทีปั่จจัยมนุษย์ได้รับการปฏบิตัเิหมอืน

เป็นสาขาของ ergonometric หรอื การศกึษาประสทิธภิาพ

ของคนในสภาพแวดล้อมของการท�างาน และเป็นส่วนหนึ่ง

จากการวิจัยทางการแพทย์ การศึกษาและวิเคราะห์อย่าง

ละเอียดมากขึ้นน�าไปสู่ความรู้ที่จ�าเป็นในการศึกษาความ

สัมพันธ์ของคน เครื่องจักร สิ่งแวดล้อม และกระบวนการ

ผลิต มนุษย์เป็นปัจจยัส�าคญัในการกระบวนการผลติและใน

การด�าเนินงานของวิธีการทางเทคนิคเพราะก่อเกิดคุณค่า

ใหม่ต่อวัตถุประสงค์ในการท�างาน ความเข้าใจในปัจจัย

มนุษย์น้ันยังมีข้อจ�ากัดในการอธิบายความผิดพลาดที่เกิด

ขึ้นโดยความไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อพัฒนาระบบการ

ระบุข้อผิดพลาดและการป้องกันข้อผิดพลาดในการท�างาน

 นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 นักวิจัยปัจจัย

มนุษย์ได้ศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติของนักบินรวมถึง

ประเด็นการควบคุมการจราจรทางอากาศและปัญหาด้าน

ความปลอดภัยของห้องโดยสาร ซึ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานนี้

ว่าบุคลากรด้านการบ�ารุงรักษาเป็นอาชีพท่ีถูกมองข้ามใน

การศึกษาปัจจัยมนุษย์ การบ�ารุงรักษาเป็นหนึ่งในต้นทุน

ของธุรกิจสายการบินท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงถูกประมาณว่าทุก ๆ 

ช่ัวโมงของเท่ียวบินจะต้องใช้จ�านวนบุคคลากรในการซ่อม

บ�ารุงอากาศยานมากถึง 12 อัตรา และที่ส�าคัญที่สุดคือ ข้อ

ผิดพลาดจากการบ�ารุงรักษาสามารถมีผลกระทบร้ายแรง

ส�าหรับความปลอดภัยในการบิน รายงานสถิติทางอุบัติเหตุ

ของอตุสาหกรรมการขนส่งทางอากาศท่ัวโลก รายงานว่าการ

บ�ารุงรักษาอากาศยานในฐานะ “ปัจจัยและสาเหตุหลัก” 

เป็นเพียงร้อยละ 4 ของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุการและ

การสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบกับการกระท�าของนักบิน จาก

สถิติแสดงให้เห็นว่าการกระท�าของนักบินเป็นสาเหตุให้เกิด

อุบัติเหตุมากถึงร้อยละ 60 (Boeing, 2003). ซ่ึงสาเหตุ

หลักอาจมีแนวโน้มที่จะเข้าใจความส�าคัญของการบ�ารุง

รักษาเป็นปัจจัยร่วม ใน พ.ศ. 2546 ข้อความของหนังสือ

เที่ยวบินระหว่างประเทศรายงานว่า “ความล้มเหลวจาก

วิธีการและการบ�ารุงรักษา”กลายเป็นสาเหตุส�าคัญของการ
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เกิดอุบัติเหตุและโศกนาฎกรรม โดยท�าให้ไม่สามารถบังคับ

เครื่องบิน จนท�าให้บินเข้าชนสิ่งกีดขวาง ซึ่งเคยเป็นสาเหตุ

ส�าคัญของอุบัติเหตุสายการบิน (Learmount, D., 2004)

 ตามที่อดีตสมาชิกคณะกรรมการความปลอดภัย

ทางคมนาคม (National Transportation Safety Board) 

John Goglia ระบุว่าการซ่อมบ�ารุงอากาศยานที่บกพร่อง

ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 7 ใน 14 ของอุบัติเหตุร้าย

แรงของสายการบิน (Swissair, 2002) ข้อผิดพลาดในการ

บ�ารงุรกัษาไม่เพยีงแต่เป็นภยัคกุคามต่อความปลอดภยัของ

การบิน แต่ยังสามารถก�าหนดและมีผลต่อต้นทุนทางการ

เงินที่ส�าคัญจากความล่าช้า การหยุดชะงักของตาราง การ

ยกเลิกของเที่ยวบิน และอื่น ๆ เช่น ตัวอย่างในกรณีของ

เครื่องบินขนาดใหญ่โบอิ้ง 747-400 การยกเลิกเท่ียวบิน

สามารถท�าให้สายการบินต้องเสียเงินประมาณ 140,000 

ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ความล่าช้าในการเปิดประตูอาจมีค่า

ใช้จ่ายเฉลี่ย $ 17,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง (Boeing 

Commercial Airplanes, 2008) ในบริบทนี้อาจกล่าวได้

ว่าการลดลงของความถี่เพียงเล็กน้อยจากการหยุดชะงัก

ของแผนการซ่อมการบ�ารุงรักษาอาจส่งผลถึงการประหยัด

ค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก

 การบ�ารุงรักษาเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อความปลอดภัย

ของการบิน แต่การบ�ารุงรักษาที่ไม่เหมาะสมนั้นมีส่วน

ส�าคัญต่ออุบัติเหตุและอุบัติการณ์การบิน ถึงแม้จะเป็น

สัดส่วนเพียงเล็กน้อยก็มีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยท่ี

ส�าคัญ หากเปรียบเทียบกับภัยคุกคามอื่น ๆ อีกมากมาย 

เพื่อความปลอดภัยของการบินความผิดพลาดของบุคลากร

ซ่อมบ�ารุงนั้นสามารถถูกตรวจจับได้ยากขึ้นและมีความ

เป็นไปได้ที่จะยังคงแฝงอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท�างาน

ที่ปลอดภัยของเครื่องบินเป็นเวลานาน มาตรการตอบโต้

ที่มีประสิทธิภาพต่อข้อผิดพลาดในการบ�ารุงรักษาจ�าเป็น

ต้องมีระบบการประเมินผลซี่งไม่เพียงแต่จะน�าไปสู่ปัญหา

ในระดับบุคคล (ช่าง) และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ปัจจัยภายในองค์กร เช่น ขั้นตอนการจัดตารางงานและ

การฝึกอบรมอาจเป็นอีกสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติที่เกิดจาก

ปัจจัยมนุษย์ด้วยเช่นกัน

 จุดประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีก็เพ่ือที่จะศึกษา

ปัจจัยมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุง

อากาศยานของสายการบินต้นทุนต�่าในประเทศไทย ซึ่ง

หากการวัดประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานได้รับ

การพัฒนารวมไปถึงปัจจัยมนุษย์ (Human factors) ที่

ถูกน�ามาเป็นกลยุทธ์เชิงนโยบายในการป้องกันไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่จะ

สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ประกอบ

การสายการบนิต้นทนุต�า่และความปลอดภยัในการเดนิทาง

โดยอากาศยานของผู้ใช้บริการ แต่ยังเป็นการตอบสนอง

นโยบายภาครฐัในประเดน็ไทยแลนด์ 4.0 ทีม่เีป้าประสงค์ใน

การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมนานาชาติในการขยายฐาน

การซ่อมบ�ารุงอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุง

อากาศยานในระดบัภมูภิาคตามนโยบายการพฒันาระเบยีง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ท่ีต่อยอดมาจากนโยบาย

พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) 

ท่ีรัฐบาลสนับสนุนมาตลอดในช่วง 30 ปี ซ่ึงจะผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน และ

มหานครแห่งการบินประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพือ่ศกึษาปัจจยัมนษุย์ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ

การซ่อมบ�ารุงอากาศยานของสายการบินต้นทุนต�่าใน

ประเทศไทย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. ข้อผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่ตั้งใจ ในงาน

และกิจกรรมในการซ่อมบ�ารุงรักษาอากาศยานสามารถ

สร้างข้อผิดพลาดและซ่อนอยู่ในอากาศยานข้อผิดพลาด

ที่ซ่อนอยู่เป็นประเภทของข้อผิดพลาดที่ดูเหมือนจะมอง

ไม่เห็นในระหว่างการท�าการบิน ด้วยตัวของข้อผิดพลาด

อย่างเดียวอาจไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม แต่หากเกิดร่วมกับ

เหตุการณ์จูงใจอื่น ๆ  ท่ีไม่เอื้ออ�านวยหรือใช้ร่วมกับข้อผิด

พลาดอื่น ๆ  อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการใช้

งานเครื่องบิน ข้อผิดพลาดในการใช้งานคือข้อผิดพลาดที่

เกิดขึ้นทันทีและส่งผลให้เกิดความเสียหายเครื่องบินหรือ

บาดเจ็บต่อผู้คน

 ตามเอกสาร Eurocontrol และเอกสาร ICAO  

ค่าใช้จ่ายในการตรวจและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ของมนุษย์มีจะแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนหากป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบของความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ในการ

บ�ารุงรักษาเครื่องบินในเชิงรุก
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ภำพ 1 แสดงผลค่าใช้จ่ายของ 3 กลยุทธ์ที่แตกต่างกันใน

วงจรชีวิตของอากาศยาน

ที่มำ: ICAO. (2003). Human Factor Guidelines for 

Aircraft Maintenance Manual. Doc 9824-AN/450. 

Montreal. International Civil Aviation Organization

 ดังที่แสดงในแผนภาพที่1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจ

และแก้ไขปัญหาด้านประสทิธภิาพของมนษุย์มแีนวโน้มเพิม่

ขึ้นหากไม่มีรูปแบบการป้องกันและการก�าจัดตัวแปรถูกน�า

ไปใช้ ด้วยการกระท�าเชิงรุกคือการศึกษาสาเหตุของข้อผิด

พลาดและการตั้งค่าระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน ท�าให้

แนวโน้มของจ�านวนการเกิดข้อผิดพลาดลดลงในด้านการ

บ�ารุงรักษาอากาศยาหากมีการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือ

ในการระบุสาเหตุของความผิดพลาดของมนุษย์ในองค์กร

 2. รูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

ข้อผิดพลาดของบุคลากรในการบ�ารุงรักษาสามารถมอง

เห็นได้มากท่ีสุดในการบ�ารุงรักษามาจากปัจจัยมนุษย์ แต่

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการและข้อผิดพลาดในการบ�ารุงรักษาที่

เกิดข้ึน  จ�าเป็นท่ีต้องท�าความเข้าใจบริบทขององค์กรที่เกิด

ข้ึน รูปท่ี 2 แสดงองค์ประกอบเชิงสาเหตุหลักท่ีเก่ียวข้อง

กับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการปรับตัวของรูป

แบบ ‘Swiss Cheese’ ซ่ึงสร้างสรรค์โดย James Reason 

(Walker, M.B. & Bills, K.M., 2008).

 ตามรูปแบบดังกล่าวนี้ อุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ 

มักเกิดข้ึนจากการกระท�าของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

เช่น นักบิน หรือวิศวกรซ่อมบ�ารุง อย่างไรก็ตามการกระ

ท�าที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามบริบทของสภาพท้องถิ่น 

เช่น การสื่อสาร เงื่อนไขในสถานที่ท�างานและอุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อมของงาน รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงด้วย 

ซึ่งประกอบกับคุณสมบัติเหล่านี้ เช่น ขั้นตอนการตรวจ

สอบ หรือ ข้อควรระวังท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตราย

ที่คุกคามความปลอดภัย การควบคุมความเสี่ยงในแต่ละ

สภาพท้องถ่ินและการกระท�าของแต่ละบุคคลสามารถ

ท�าได้และสามารถกลายเป็นอิทธิพลจากปัจจัยองค์กรเช่น 

นโยบายของ บริษัท ทรัพยากรการจัดสรร และการตัดสิน

ใจจากการบริการ

ภำพ 2 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุของเหตุการณ์

ที่มำ: Walker, M.B. & Bills, K.M. (2008). Analysis, 

Causality and Proof in Safety Investigations  

(Aviation Research and Analysis Report AR 

-2007-053). Canberra. Australian Transport Safety 

Bureau

 เพือ่ท�าความเข้าใจและป้องกนัอบุติัเหตุ จ�าเป็นต้อง

ติดตามห่วงโซ่ของสาเหตุแบบย้อนกลับผ่านองค์ประกอบ

ทั้งหมดของระบบรวมถึงอิทธิพลขององค์กร ซึ่งมักเรียก

กันว่าการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริง

 3. การกระท�าในแต่ละบุคคล ความผิดพลาด

ของมนุษย์เป็นภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีข้ันสูงเกือบ

ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าข้อผิดพลาดของมนุษย์มีส่วนร่วมในการ

เกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน 70 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับอุบัติเหตุ

การขนส่งร้อยละ 80 และเหตุร้ายทางการแพทย์อย่างน้อย

ร้อยละ 58 (Felix Redmill, 2007, Hawkins, F. H., 

1993., Leape L.L., 1994)
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 ตามทีเ่จ้าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูว่าคนไข้ประมาณ 80,000 

คนในสหรฐัอเมรกิาได้เสยีชวีติในแต่ละปีเพราะข้อผดิพลาด

ทางการแพทย์ที่หลีกเลี่ยงได้ (Leape, L.L., 1994) ดังนั้น

จึงไม่ควรแปลกใจทีจ่ะระบวุ่าข้อผดิพลาดของมนษุย์เป็นภยั

คุกคามที่ส�าคัญในการบ�ารุงรักษาอากาศยาน การใช้ค�าว่า 

“ความผิดพลาดของมนุษย์” ไม่ควรชี้ว่ามีที่มาหรือปัญหา

มาจากคน ซึ่งในหลายกรณีข้อผิดพลาดจากการบ�ารุงรักษา

เป็นการแสดงอาการของปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นภายใน

องค์กร แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิด แต่ข้อ

ผิดพลาดก็มีนัยส�าคัญในการระบุการปรับปรุงแก้ไข

 4. ปัจจัยมนุษย์ 12 ประการที่ท�าให้เกิดความผิด

พลาดของผู้ปฏิบัติงาน

 Gordon Dupont เจ้าหน้าที่ของกระทรวง

คมนาคมแห่งประเทศแคนาดา ก�าหนดสาเหตุของความผิด

พลาดของมนุษย์โดยไม่ตั้งใจซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 12 สาเหตุ

หรือ“ปัจจัยมนุษย์ 12 ประการที่ท�าให้เกิดความผิดพลาด

ของผู้ปฏิบัติงาน (FAA, 2002) ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดท่ีได้รับ

การก�าหนดขึ้น จากการศึกษาสาเหตุของข้อผิดพลาดใน

กระบวนการบ�ารุงรักษา การวิเคราะห์การเกิดข้อผิดพลาด

เหล่าน้ี แสดงถึงระบบและวิธีการส�าหรับการค้นหาการ

ป้องกันกลไกหรืออุปสรรคที่ขัดขวาง การป้องกันมีทั้งตั้ง

อยู่ในระดับวิศวกรรม ในความไม่สมบูรณ์ในแต่ละบุคคล 

และในระดับองค์กร โดยการท�าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและ

กัน เพ่ือให้ทุกคนแก้ไขการด�าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน

ในการเกิดข้อผิดพลาดจะต้องมีการพิจารณาในกิจกรรมทั้ง 

3 ระดับ

 อ้างอิงจากสดูปองต์สาเหตุหลักของมนุษย์ ข้อผิด

พลาด 12 ประการคือ

 1. การสื่อสารที่ไม่ดี 2.ความชะล่าใจ 3.การขาด

ทักษะที่เพียงพอ 4.ความสนใจหักเห 5.ขาดทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 6.ความล้า 7.ขาดทรัพยากร 8.ความกดดัน 

9.ขาดการทักท้วง 10.ความเครียด 11.ความไม่ตื่นตัว 

12.บรรทัดฐานหรือกฎหมู่

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวความคิดดังนี้ 

ข้อผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ  รูปแบบการเกิด

อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ การกระท�าในแต่ละบุคคล และ

ปัจจัยมนุษย์ 12 ประการท่ีท�าให้เกิดความผิดพลาดของผู้

ปฏิบัติงานของ Gordon Dupont

ภำพ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ใช ้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quali 

tative Research)โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์

เอกสาร (Document analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง  

(Semi-Structured interview) และการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Observation)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบ การสาย

การบินต้นทุนต�่าที่ให้บริการในประเทศไทยโดยการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก 

3 สายการบินต้นทุนต�่าดัง ต่อไปนี้ 1) สายการบินไทยแอร์

เอเชีย 2) สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ 3) สายการ

บินนกแอร์ โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key  

Informants) คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จ�านวน 3 คนผู้

อ�านวยการฝ่ายซ่อมบ�ารงุ และวศิวกรรมอากาศยาน จ�านวน 

3 คน และผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ารุงอากาศยาน จ�านวน 3 คน 

รวมเป็นจ�านวน 9 คน ซ่ึงปฏิบัติการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) และแบบสังเกต 

(Partici-patory observation form) ในการปฏิบัติการ

ซ่อมบ�ารุงอากาศยานในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารและสื่อต่าง ๆ 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

( In-depth interview) กับผู ้ ให ้ข ้อมูลหลัก (Key  

informants) แล้วจึงขยายการสืบค้นข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

หลักดังกล่าวไปสู่ผู้ให้ข้อมูลระดับอื่น ๆ การเก็บรวบรวม

ข้อมูลใช้หลายวิธีผสมผสานกัน ได้แก่การสัมภาษณ์แบบ

ตัวต่อตัวใช้ค�าถามในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

(Semi-structured) เป็นค�าถามปลายเปิด (Open  

questions) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดง

ความคิดเห็นได้ หากข้อมูลน้ันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย

การสังเกตพฤติกรรมเพื่อช่วยเสริมให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียด

ขึ้น และบันทึกเทปการสัมภาษณ์เพื่อถอดค�าสัมภาษณ์หรือ

ผสมผสานกับการจดบันทึกและน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และศึกษาจากเอกสารที่

เกีย่วข้อง ใช้การพดูคยุและใช้สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

(Informal interview) กบัผูบ้รหิารของหน่วยงานหลกั และ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ 3 สายการบิน

ได้แก่ สายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ สายการบนิไทยแอร์เอเชีย 

และสายการบินนกแอร์ซึ่งปฏิบัติการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีหัวข้อค�าถามท่ี

ใช้ในการสัมภาษณ์ดังนี้ 1. สายการบินของท่านมีแนวทาง

ในเพิม่ประสิทธภิาพการซ่อมบ�ารงุอากาศยานอย่างไร 2. ใน

ปัจจุบันสายการบินของท่านพิจารณาปัจจัยมนุษย์ที่ส่งผล

ต่อประสทิธภิาพการซ่อมบ�ารงุอากาศยานอย่างไร 3. ปัจจยั

อะไรเป็นหลักอะไรเป็นปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การซ่อมบ�ารุงอากาศยานของสายการบินที่ท่านบริหารอยู่

มากที่สุด รวมถึงให้เรียงล�าดับความส�าคัญของปัจจัยท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน เป็นต้น

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัใช้วธิกีารตรวจสอบจากการวเิคราะห์เอกสาร 

โดยการสัมภาษณ์เชงิลกึและการสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วมด้วย

วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย

ท�าการเกบ็ข้อมลูจากการสงัเกตและท�าการตรวจสอบความ

น่าเชื่อ ถือของข้อมูล (Reliability) จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อ

จัดท�าเป็นแนวทางประเด็นสัมภาษณ์โดยการตรวจสอบ

ข้อมูลจะด�าเนินการไปพร้อม ๆกับการเก็บข้อมูลหลังจาก

น้ันผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลจากผู้สัมภาษณ์และแหล่งข้อมูล

ส่วนอื่นที่เชื่อถือได้ว่าข้อมูลสอดคล้องกับความจริงหรือไม่

หรือต้องการเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุปท่ีเห็นว่าใกล้เคียงความ

เป็นจริงมากท่ีสุดผู้วิจัยจึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม

กับการเก็บข้อมูลโดยน�าข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนั้นจึงน�าข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมได้มาวิเคราะห์ตีความและจึงน�ามาจ�าแนกเป็น

หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วจึงน�ามาวิเคราะห์

ตามหลักตรรกะ (Logic) เทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีเพื่อ

ให้สามารถอธิบายถึงความเช่ือมโยงในความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล(Successive Approxi-mation) น�าไปสู่ความเข้าใจ

และน�าข้อมูลที่หลากหลายมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

องค์ประกอบเหตุการณ์เงื่อนไขและปัจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกมาตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ผลกำรวิจัย
 ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติหน้าที่ช ่างซ่อม

อากาศยานและงานด้านการซ่อมบ�ารุงมีปัจจัยมนุษย์แฝง

อยู ่ท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยและเกิดความผิดพลาด

หรือข้อบกพร่องของผู ้ปฏิบัติงาน (Human Error)ใน

ภาพรวม Gondon ค้นพบ Dirty Dozen หรือสาเหตุ

ที่ส�าคัญด้านปัจจัยมนุษย์ 12 ประการที่ท�าให้เกิดความ

ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) (Gondon 

Dupont, 2014) กอนดอน (Gondon) เป็นผู้ พัฒนากร

อบแนวคิดนี้ในช่วงศตวรรษท่ี90ได้พบความผิดพลาดที่

เกิดกับการซ่อมบ�ารุงอากาศยานบ่อยครั้งจนน�าไปสู่การ

เผยแพร่ท่ัวโลกถึงสาเหตุท่ีท�าให้เกิดความผิดพลาดที่เกิด

จากคน (Human Error) ซ่ึงตรงกับข้อผิดพลาดของปัจจัย

มนุษย์ในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ซ่ึงมี 12 ประการ  

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการซ่อมบ�ารุงอากาศยานสายการบินต้นทุนต�่าคือ 1) 

การสื่อสารท่ีไม่ดี 2) ความชะล่าใจและ 3) การมีความรู้

ทักษะที่ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยมนุษย์ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานเป็นสามล�าดับต้น

 จากการสัมภาษณ์ และส�ารวจข้อมูลพบว่าการ

สือ่สารทีไ่ม่ด ีความชะล่าใจ และการมคีวามรูท้กัษะทีไ่ม่เพยีง

พอเป็นปัจจัยมนุษย์ส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ซ่อมบ�ารงุอากาศยานเป็นปัจจยัหลกัทีเ่พิม่ประสทิธภิาพการ

ซ่อมบ�ารุงอากาศยานและก่อให้เพิ่มขีดความสามารถด้าน
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ความปลอดภัย ปัจจัยมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 3 ประการแรกสามารถอธิบาย

ได้ ดังนี้

ตำรำง 1

การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของปัจจัยมนุษย์ 12 ประการ (Avoid the Dirty Dozen)

Federal Aviation Administration. (2012). Avoid the dirty dozen. สืบค้นเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2561

ที่มำ: https://www.faasafety.gov/files/gslac/library/documents/2012/Nov/71574/DirtyDozenWeb3.pdf

 1. การสื่อสารไม่ดีเป็นการการถ่ายทอดข้อมูลท่ีมี

ความหมายแลกเปลี่ยนหรือสื่อสารกันระหว่างการปฏิบัติ

งาน โดยการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน การมองเห็น

การสัมผัสซ่ึงการสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เข้าใจท�าให้เกิดข้อผิด

พลาดเข้าใจผิดปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอุปสรรคด้าน

ภาษาที่แตกต่างกันท�าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ

หรืออาจปฏิบัติที่ผิดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฟังไม่เข้าใจก็

ปล่อยผ่านไม่ทวนให้เข้าใจตรงกันผู้บริหารสายการบิน และ

ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผิดชอบโดยตรงในการบรหิารจดัการการซ่อม

บ�ารุงอากาศยานได้ให้เปอร์เซ็นต์ความส�าคัญที่จะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานเป็นล�าดับสูงสุด

ถึง 85.19 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับธุรกิจสายการบินเป็น

ธุรกิจที่ต้องใช้ความไวและตรงต่อเวลาต้องมีการสื่อสารกับ

ผู้คนหลายชาติหลายภาษา และต่างวัฒนธรรมจึงมีความ

สามัญเป็นล�าดับแรกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุง

อากาศยาน

 2. ความชะล่าใจไม่ใช้ความระมัดระวังหรือความ

พึงพอใจเกิดจากความพึงพอใจที่ตนเองยอมรับเพียงฝ่าย

เดียวโดยขาดการสอบทานจากคนอื่นเป็นการเข้าข้างตัว

เองว่าปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วหรือเกิดจากความละเลยไม่

ต้องการแก้ไขงานนั้นใหม่ความเบื่อหน่ายกับงานเดิม ๆ

ความเครียด ความล้าจากสภาพแวดล้อมผู้บริหารสายการ

บินและผู้ท่ีทีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการ

การซ่อมบ�ารุงอากาศยานได้ให้เปอร์เซ็นต์ความส�าคัญที่จะ

มีผลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานเป็นล�าดับ

สองโดยมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง83.33เปอร์เซ็นต์สภาวะอากาศ

ที่เปลี่ยนแปลงความเคยชินกับสิ่งที่เคยท�าแบบเดิม ๆ  การ 

กระท�าซ�้า ๆ บ่อย ๆ จนเป็นอัตโนมัติท�าให้สูญเสียความ

ระแวดระวังไม่ตื่นตัวขาดความรอบคอบไม่รับรู้อันตราย

แอบแฝงหรือมีสิ่งเร้าภายนอกจนขาดความเอาใจใส่เท่าที่

ควรการมั่นใจจนเกินกว่าท่ีควรก็เป็นปัจจัยท่ีสองท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

 3. การมีความรู้ และทักษะไม่เพียงพอขาดความรู้

ความเข้าใจขาดประสบการณ์ต่อเนือ่งฝึกฝนมาไม่พอกบังาน

ท่ีต้องรับผิดชอบ รวมท้ังความไม่ตั้งใจในการศึกษาบางครั้ง

การไม่กล้าทักท้วงในสิ่งท่ีผิด ๆ เพราะไม่มีพื้นความรู้ขาด

การต่อเนื่องในสายงานวิชาชีพ ขาดการฝึกอบรมจนท�าให้

ความสามารถของพนักงาน และการครองต�าแหน่งปัจจุบัน

ของพวกเขาถูกน�ามาใช้ในการประเมินองค์ประกอบส�าคัญ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานความรู้

ของพวกเขาระดับการรับรองในความสามารถทางอาชีพ

จะถูกใช้ในการประเมินองค์ประกอบความสามารถการฝึก
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อบรมในการท�างานหมายถึงทั้งความรู้ และองค์ประกอบ

ความสามารถของทกัษะของพนกังานซ่อมบ�ารงุอากาศยาน

ส่วนใหญ่ของบุคลากรที่มีระดับความรู้จากประสบการณ์

การท�างานการรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการซ่อมบ�ารุง

อากาศยานแต่ละแบบจะมกีารรบัรองขดีความสามารถและ

ถูกควบคุมโดยส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 ส่วนปัจจัยที่มีความส�าคัญรองลงมาตาม ล�าดับดัง

ต่อไปนี้ความสนใจหักเหให้เปอร์เซ็นต์ความส�าคัญ 74.07 

เปอร์เซน็ต์ ขาดทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพให้เปอร์เซน็ต์ความ

ส�าคัญ 51.85 เปอร์เซ็นต์ ความล้าให้เปอร์เซ็นต์ความ

ส�าคญั 50.93 เปอร์เซน็ต์ทรพัยากรไม่เพยีงพอให้เปอร์เซน็ต์

ความส�าคัญ 44.44 เปอร์เซ็นต์ ความกดดันให้เปอร์เซ็นต์

ความส�าคัญ 43.52 เปอร์เซ็นต์ขาดการทักท้วงหรือการ 

กล้าแสดงออกให้เปอร์เซ็นต์ความส�าคัญ 41.67 เปอร์เซ็นต์

ความเครียดให้เปอร์เซ็นต์ความส�าคัญ 38.89 เปอร์เซ็นต์ 

การไม่ตื่นตัว เฉื่อยชา ไม่กระฉับกระเฉงให้เปอร์เซ็นต์ความ

ส�าคัญ 30.56 เปอร์เซ็นต์ และการตั้งกฎหมู่ให้เปอร์เซ็นต์

ความส�าคัญ 29.63 เปอร์เซ็นต์ซึ่งทั้งหมด12 ปัจจัยมนุษย์

มีผลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานของสาย

การบินต้นทุนต�่า

กำรอภิปรำยผล
 ผลการวจิยับ่งชีว่้า Dirty Dozen หรอืปัจจยัมนษุย์ 

12 ประการที่ท�าให้เกิดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน 

(Human Error) คือสาเหตุข้อผิดพลาดของปัจจัยมนุษย์

ในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน และสรุปได้ว่าการส่ือสารท่ีไม่

ดี ความชะล่าใจ และการ มีความรู้ทักษะที่ไม่เพียงพอเป็น

ปัจจยัทีส่�าคญั ทีส่ดุในการซ่อมบ�ารงุอากาศยาน ทีม่อีทิธพิล

ต่อประสิทธิภาพการท�างานของการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

ในอุตสาหกรรมการบิน เน่ืองจากการบริหารจัดการและ

การให้ความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัย มนุษย์ในการวางแผน

การจัดการซ่อมบ�ารุงอากาศยานต้องท�าด้วยความรวดเร็ว

และความถูกต้อง แม่นย�า เพื่อท�าให้ผลของการซ่อมบ�ารุง

ออกมาดี และปลอดภัย ผลการส�ารวจที่ระบุการสื่อสารท่ี

ไม่ดี ความชะล่าใจ และการมีความรู้ทักษะที่ไม่เพียงพอ 

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการซ่อมบ�ารุงอากาศยานมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพการท�างานของการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

ภายในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต�่าสูงสุดตามล�าดับ 

เมื่อเทียบกับปัจจัยมนุษย์ทั้ง 12 ปัจจัย

 การวดัประสทิธภิาพการซ่อมบ�ารงุอากาศยานจาก

ปัจจยัสามอนัดบัแรกเป็นภาพสะท้อนของล�าดบัความส�าคญั

ของการจัดการการซ่อมบ�ารุงการวางแผนการท�างานและ

การวดัประสทิธภิาพการจดัตารางการท�างานในปัจจบุนั บ่ง

ชีว่้าขาดการมุง่เน้นไปทีก่จิกรรมเหล่านีซ้ึง่เป็นสิง่ส�าคัญทีจ่ะ

ท�าให้เกดิวฒันธรรมการซ่อมบ�ารงุอากาศยานเชงิป้องกนั เจ้า

หน้าทีฝ่่ายซ่อมบ�ารงุอากาศยานผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิาร

ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมเหล่านี้และไม่สามารถสร้างการ

รับรู้ความส�าคัญของปัจจัยเหล่านี้ และไม่มีการสนับสนุน

และกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนในการจัดการปัจจัยที่กล่าวมาอาจ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานและความ

ปลอดภัยตรงกับแนวคิดเรื่องข้อผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่

ตั้งใจของ ICAO และเอกสารของ Eurocontrol ท่ีว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการตรวจและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ของมนุษย์มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน หากป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบของความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ในการ

บ�ารุงรักษาเครื่องบินในเชิงรุกและในทางกลับกันค่าใช้จ่าย

ในการตรวจและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพของมนุษย์

จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจัดเจนหากไม่ได้ค�านึงถึงการป้องกัน

และแก้ไขในปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยมนุษย์

 การปรับปรุงข้อบกพร่องของการท�างาน และ

การวัดประสิทธิภาพการซ ่อมบ�ารุงอากาศยานเป ็น

วัตถุประสงค์ในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน อาจไม่ได้เชื่อม

โยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจสายการบินต้นทุนต�่าโดยตรง แต่

การวัดประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานท่ีมุ ่งเน้น

ไปที่มุมมองการด�าเนินงานและไม่ละเลยผลของนโยบาย

การซ่อมบ�ารุงอากาศยานขององค์กร ผลจากการปฏิบัติ

งานของพนักงานและการให้ความส�าคัญกับปัจจัยมนุษย์ 

จะท�าให้ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานดีขึ้นและ

ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเกิดความมั่นคง

ต่อธุรกิจยังสามารถส่งผลไปที่ความหลากหลายของแง่

มุมเช่นประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประสิทธิภาพต้นทุน

ประสิทธิภาพของกระบวนการการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

แม้แต่ประสิทธิภาพของอากาศยานจะด�ารงอยู่ได้ยาวนาน

ต้องมาจากการมีประสิทธิภาพของการซ่อมบ�ารุง (Jack 

Hessburg, 2002 & Harry Kinnison, 2004) การ

จัดการทรัพยากรการซ่อมบ�ารุงอากาศยานมีบทบาท

ส�าคัญต่อการซ่อมบ�ารุงอากาศยานปัจจัยของมนุษย์มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน การ
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จัดการทรัพยากรการซ่อมบ�ารุงอากาศยานเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานโดยผ่านหลักการ

จัดการหรือกระบวนการและนโยบายเช่นระบบการท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือความสามารถเพิ่มประสิทธิผล

สูงสุดล้วนมาจากประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

ที่มาจากปัจจัยของมนุษย์ที่ได้รับการดูแลแก้ไขป้องกันที่

มีประสิทธิภาพก่อนเสมอ ซึ่งเมื่อบูรณาการของผลของ

งานวิจัยและแนวคิดรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติ

การณ์ Swiss Cheese ของ James Reason และการ 

กระท�าในแต่ละบุคคลที่หลีกเลี่ยงได้ของ Leape สายการ

บินสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติ

การณ์ทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัมนษุย์ได้หากมกีารป้องกนัทีม่กีาร

วางแผนที่ดีซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงรักษา

ได้ ดังข้อมูลพบว่าค่าใช้จ่าย 10% จะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิด

ขึ้นกับการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน (A. Al-hammad 2009, 

Dzulkafli Jalil ,2017) และเมื่อมีการใช้งานอากาศยาน 

การสึกหรอเสียหายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่เนื่องจากความ

ปลอดภัยทางด้านการบินจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

องค์กรการบินนานาชาติ จากการคาดการณ์มูลค่าการซ่อม

บ�ารุงอากาศยานเฉพาะเอเชียแปซิฟิกจะเห็นว่าการซ่อม

บ�ารุงอากาศยานมีมูลค่าถึง 167.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

(ที่มา: Frost & Sullivan Analysis, 2016) ฉะนั้นการท่ี

สามารถควบคุมประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานท่ีมี

สัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานบรหิารบรษัิทสายการ

บินมากถึง 10% จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายการ

บินไปได้มากซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Michael 

E. Porter (2004) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จและ

กลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถหลักขององค์กรท่ีมี

ความส�าคัญในการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง (Key 

Success Factors) ของสายการบินต้นทุนต�่าจะต้องมีการ

เป็นผู้น�าด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความ

แตกต่างของสินค้าและบริการ(Differentiation) และการ

มุ่งเน้นจุดสนใจ (Focus) ปัจจัยมนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญ

ของผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต�่าที่จะพิจารณาใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงอากาศยานและลด

การส่งออกไปยังต่างประเทศแก้ปัญหาการซ่อมบ�ารุง

อากาศยานท�าให้รัฐบาลเล็งเห็นความส�าคัญและโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีการสนับสนุนให้มีการตั้ง

ศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and 

Overhaul, MRO) ซ่ึงข้อมูลการศึกษานี้สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องในการเตรียม

การพฒันาบคุลากรทางด้านการซ่อมบ�ารงุให้มคีณุภาพและ

พิจารณาปรับปรุงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยมนุษย์เพื่อให้

ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงสูงข้ึนเทียบเท่าสากล

ข้อเสนอแนะ
 1. แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่มา

จากปัจจยัมนษุย์ซึง่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการซ่อมบ�ารุง

อากาศยาน องค์กรต้นสังกัดหรือสายการบินควรมีนโยบาย

ทีส่นบัสนนุและควบคมุการปฏบิตังิานของพนกังานหรอืเจ้า

หน้าที่ผู้ด�าเนินการการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน และให้ความ

ส�าคัญต่อกระบวนการบริหารจัดการในการน�ามาใช้ในทาง

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากปัจจัยมนุษย์เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่สามารถสร้างความเสียหายต่ออากาศยานและ

อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับอากาศยานและความเสียหายต่อ

ชีวิตซ่ึงยากท่ีจะเยียวยา หากไม่มีนโยบายท่ีจริงจังและเข้ม

งวดในการพัฒนาพื้นฐานความคิดการตระหนักรู้ในปัจจัย

มนุษย์และการรักษามาตรฐานการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

ในวัฒนธรรมขององค์กรและบุคคลากร อาจจะท�าให้เกิด

ปัญหาในระยะยาวและยากเกนิทีจ่ะแก้ไข อย่างไรกต็ามการ

รกัษามาตรฐานจ�าเป็นต้องวดัประเมนิและท�าอยูต่่อเนือ่งใน

ระยะยาวเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมการรักษาประสิทธิภาพ

การซ่อมบ�ารุงให้เกิดข้ึนในองค์กร

 3. การรักษามาตรฐานในการควบคุมและวัด

ประเมินประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ารุงอากาศยานใน

องค์กรต่างๆให้มีมาตรฐานจะส่งผลถึงภาพลักษณ์และ

ประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ารุงในภาพใหญ่ของประเทศ 

และการยกระดบัมาตรฐานศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศขนาดใหญ่  

(Maintenance Repair and Overhaul, MRO) ให้มมีาตรฐาน

โลกจะช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพการซ่อมบ�ารงุและคณุภาพ 

ของบุคคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

ของประเทศไทย

 4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป ควรเก็บ

ข้อมลูการซ่อมบ�ารงุของสายการบนิบรกิารเตม็รปูแบบด้วย 

ซ่ึงอาจมีบริบทท่ีต่างกัน ซ่ึงสามารถน�าผลท่ีได้มาหาความ

สมัพนัธ์ของความผดิพลาดในปัจจยัมนษุย์ต่อการซ่อมบ�ารงุ

อากาศยานที่จะได้ผลค�าตอบครอบคลุมครบถ้วนทั้งในฝั่ง

สายการบินบริการเต็มรูปแบบและฝั่งสายการบินต้นทุนต�่า
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหาร

วิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงานท่ีมีนวัตกรรม ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน

ออก จ�านวน 25 สถานศึกษา โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ (1) ผู้อ�านวยการสถานศึกษา (2) รองผู้อ�านวย

การฝ่ายวิชาการ (3) รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ (4) หัวหน้าแผนกวิชา รวมจ�านวน 104 

คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการส่งและรับแบบสอบถามทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น (PNI modified) ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมค่าดัชนีความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงานท่ีมีนวัตกรรม ในเขตพื้นท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุดคือ การพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือการจัดการเรียน

การสอน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า (1) คุณลักษณะแรงงานที่มีนวัตกรรมที่มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุด คือ ความสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่กลัวปัญหาท่ีซับซ้อน และอันดับรอง

ลงมาคือ ความสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู้อะไร ใฝ่รู้ และเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดชีวิต (2) คุณลักษณะ

แรงงานที่มีนวัตกรรมที่มีความต้องการจ�าเป็นสูงที่สุดในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง คือ กล้ารับความเสี่ยงจาก

การด�าเนินการที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและอันดับรองลงมาคือ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่กลัวปัญหาที่

ซับซ้อน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา, แรงงานที่มีนวัตกรรม, อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพ้ืนท่ี 

              ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรพัฒนำกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
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Abstract

 The purpose of this descriptive research was to study the priority needs in academic  

management development of vocational education institutions based on the concept of innovative 

workforce in eastern economic corridor area. The sample groups used in this research were 25 state 

and private vocational education institutions in Eastern Economic Corridor area which were sampled 

by stratified random sampling. A total of 104 subjects including (1) college director (2) deputy  

director of academics (3) deputy director of student affairs development and (4) a head of  

department. Data collection by sending and collecting the questionnaire via postal mail and by the 

researcher. The research instrument used in this study was a 5-level rating scaled questionnaire. The 

data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and PNI
modified.

 

The findings indicated that in overall the priority needs in academic management development of 

vocational education institutions based on the concept of innovative workforce in eastern economic 

corridor area, the highest priority needs index was Curriculum Development and the second was 

Instructional Management. While considering in each aspect indicated that (1) the highest priority 

needs index of characteristic of innovative workforce in curriculum development and instructional 

management was “Be able to solve complicated problem” and the second priority needs index was 

“Be a life-long learner” (2) the highest priority needs index of characteristic of innovative workforce 

in authentic assessment is “Be willing to take calculated risk” and followed by “Be able to solve 

complicated problem”

Keywords: Academic Management of Vocational Education Institution, Innovative Workforce, Targeted  

               Industries in Eastern Economic Corridor Area

บทน�ำ
 ในปัจจุบันเราก�าลังอยู่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถ

ท�าอะไรได้หลายอย่างเกือบจะแทนที่มนุษย์ เทคโนโลยี 

ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นต่างมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการ

ด�าเนินชวิีตและการท�างานได้อย่างแท้จรงิ มนษุย์เราไม่เพยีง

แค่รับรู้ถึงสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นเพราะเราคือผู้ที่สร้างสรรค์

เทคโนโลยีเหล่านี้ข้ึนมา เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้งาน

เทคโนโลยีเพียงเท่านั้น แต่เรายังต้องเตรียมความพร้อม

ส�าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย นั่นคือการสร้างคน

ให้มีคุณลักษณะที่มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และ

เป็นนวัตกร ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน 

“ประเทศไทย 4.0” ที่ได้มุ่งมั่นในการพัฒนา “เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” “การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม” 

และ “การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม” สุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต (2561) 

ซึง่แสดงให้เหน็ว่านวตักรรมมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นกบัการ

พัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงน�า

มาสู่ประเด็นที่ส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ประเทศไทยให้เป็นแรงงานท่ีมีนวัตกรรม ท่ีมีคุณลักษณะ

ที่สามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพ และมี

คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

รองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 เช่น ความใฝ่รู้ ความคิด

สร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความอดทน

มุ่งมั่น เป็นต้น

 ระบบการศึกษามีบทบาทส�าคัญในการผลิต

ทรัพยากรบุคคลในระดับแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อตอบ

สนองกับความเปลี่ยนแปลง และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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โดยสถานศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาก�าลังคนใน

การเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นส่วนใหญ่ทั้งในระดับแรงงาน

ฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือ ด้วยรูปแบบ การเรียนการสอน

ที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี เพื่อพัฒนา

ให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นแรงงานที่มี

คุณภาพได้ น่ันคือระบบการศึกษาของอาชีวศึกษา (เรวดี 

นามทองดี, 2558) ในปัจจุบันการขยายอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย มีความต้องการแรงงานสายอาชีพเป็นจ�านวน

มากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต กระบวนการเรียน

การสอนในการบริหารวิชาการอาชีวศึกษา จึงเป็นสิ่งที่

นักการศึกษาและนักพัฒนาการศึกษาควรให้ความสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงอาชีวศึกษานั้นเรียกได้ว่าเป็นพื้นท่ีส�าหรับ

การผลิตและประดิษฐ์ (Maker Space) ผู้เรียนมีโอกาส

ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการเรียนรู้แบบลงมือท�า (Hands 

on) โดยน�าจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสาน

ในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าแรง

บันดาลใจสามารถน�าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จับ

ต้องได้จริง รวมทั้งช่วยสร้างค่านิยมในการกล้าคิด กล้าท�า 

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน

 จากนโยบายและแผนงานการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2560 – 2564 น�ามาสู่

ความส�าคัญของยุทธศาสตร์พัฒนาก�าลังคนสนับสนุนเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

เพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ดังที่ คณิศ แสงสุพรรณ (2561) กล่าวว่า

หัวใจส�าคัญที่แท้จริงของ EEC คือทรัพยากรมนุษย์ เพราะ

ถงึแม้จะมเีงินทนุมหาศาลหลัง่ไหลมายงัภาคตะวนัออกของ

ไทย แต่ถ้าไม่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ เพื่อ

ตอบโจทย์ทางธุรกิจการพัฒนา EEC เพื่อพลิกฟื้นประเทศ

ก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายเป็นได้ ดังนั้นกุญแจส�าคัญที่จะ

สร้างบุคลากรคุณภาพขึ้นมาได้ ก็คือ “การศึกษา” ที่ถูก

ทาง การบริหารวิชาการในอาชีวศึกษาถือได้ว่าเป็นการ

พัฒนาการด�าเนินการเพื่อท�าให้กระบวนการผลิตก�าลังคน

ผ่านระบบอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ต้องเป็นการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียน

การสอน ซึ่งคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาข้ึนอยู่

กับองค์ประกอบส�าคัญหลายประการ ได้แก่ หลักสูตร ผู้

สอน ผู้เรียน วิธีการสอน เครื่องมือเครื่องจักร สื่อการศึกษา 

และการวัดและการประเมินผล เป็นต้น จึงเป็นที่น่าสนใจ

ว่าในปัจจุบันองค์ประกอบของงาน การบริหารวิชาการ

ในวงการอาชีวศึกษานั้น ได้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ด้านนวัตกรรมให้กับผู้เรียนมากน้อยเพียงใด และมีความ

ต้องการจ�าเป็นมากน้อยเพียงใดในการบริหารวิชาการ

เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อันได้แก่ จังหวัด

ชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณลักษณะ

ของแรงงานท่ีมีนวัตกรรม

 การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการบริหาร

วิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงาน

ท่ีมีนวัตกรรม ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก สามารถบริหารวิชาการให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา

มีคุณลักษณะของแรงงานท่ีมีนวัตกรรมให้ดียิ่งข้ึน และ

สามารถตอบสนองและเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ตามนโยบายและแผนงานการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

บริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิด

แรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารวิชาการของ

อาชีวศึกษา การบริหารวิชาการในอาชีวศึกษาถือได้ว่า

เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตก�าลังคนอาชีวศึกษาให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นการ

พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งขึ้นอยู่กับ

องค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ หลักสูตร ครู-อาจารย์ 

ผู้เรียน วิธีการสอน เครื่องมือเครื่องจักร สื่อการศึกษา และ

การวัดและการประเมินผล เป็นต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาและ

สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของ

อาชีวศึกษาจากนักการศึกษาเหล่านี้ ปาณเดชา ทองเลิศ 

(2561), ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการบรหิารสถานศกึษา พ.ศ. 2552, กฤษมนัต์ วฒันา

ณรงค์ (2556), จอมพงศ์ มงคลวนิช (2561), Williamson 
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B. & Payton S. (2009), มงคลชัย สมอุดร (2560) สรุป

ได้ว่าการบริหารวิชาการ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพ

จริง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบของการบริหารวิชาการมีดังนี้ 1. 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การออกแบบหลักสูตร โดยมี

การก�าหนดลักษณะจ�าเพาะของผู้เรียน ตามความต้องการ

ของสถานประกอบการและผู้เรียน 2. การจัดการเรียนการ

สอน หมายถงึ การออกแบบระบบบรหิารจดัการการจดัการ

เรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการและผู้เรียน เพื่อ

ให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 3. การวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การวัดผลประเมินผล 

และการประกันคุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับสถานประกอบ

การและผู้เรียน ในการน�าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปใช้ใน

สภาพจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานที่มีนวัตกรรม 

จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแรงงาน

ของกระทรวงแรงงาน ได้ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2579) โดยในช่วงที่ 2 ได้ก�าหนดให้เป็นช่วงของ 

Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 – 2569) เป็นยุค

ซ่ึงทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นประชาชนของโลก 

ให้แรงงานสามารถน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน

การเพิ่มผลิตภาพได้เพื่อรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่าง

เต็มรูปแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี

เก่ียวกับแรงงานที่มีนวัตกรรมจากนักการศึกษาและพบว่า

นักการศึกษาต่าง ๆ ใช้ค�าว่าคุณลักษณะแรงงานที่มีนวัต

กรรมเช่น Characteristics of Innovative Workforce 

หรือ Characteristics of Innovators และ Traits of 

Innovators หรือ Traits of Innovative Workers ซ่ึง

คุณลักษณะคือบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ภาพลักษณ์

แห่งตน แรงจูงใจ อุปนิสัย หรือบุคลิกลักษณะนิสัยประจ�า

ตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึงแต่ละบุคคลได้

 ผู ้ วิจัยได ้ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ

แรงงานที่มีนวัตกรรมที่มาจากค�าว่า Characteristics 

และ Traits จากนักการศึกษาเหล่านี้ได้แก่ Elizabeth 

Chell & Rosemary Athayde (2009), Tomas  

Charmorro Premuzic (2013), Charles Mburugu (2015),  

Patterson F., Kerrin M. & Gatto Roissand G. (2017), 

Wolfe I. (2008), Lindegaard S. (2009), Bagley R. O. 

(2014), Nicolette Chinomona (2014), Nick Santillo 

(2017) Thedieck B., Lippitz V. & Pfeifer D. (2018) 

และสังเคราะห์มาเป็นคุณลักษณะแรงงานที่มีนวัตกรรม

ประกอบด้วย 9 คุณลักษณะดังนี้ 1) กล้ารับความเสี่ยง 

จากการด�าเนินการที่ได ้พิจารณาอย่างรอบคอบ (Be  

willing to take calculated risk) 2) เช่ือมั่นในตนเอง 

และแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเอง (Be confident and 

express themselves at their highest potential) 

3) สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และไม่กลัวปัญหาท่ี

ซับซ้อน (Be able to solve complicated problem) 

4) มีแรงกระตุ้นในการท�างานจากภายใน และสามารถ

จูงใจหรือชักน�าผู ้อื่นให้เกิดการท�างานร่วมกันได้ (Be  

self-motivated and able to convince others to 

work collaboratively) 5) สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่า

ไม่รู้อะไร ใฝ่รู้ และเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดชีวิต 

(Be a life-long learner) 6) อดทน มุ่งมั่น และพากเพียร

ในการท�างาน (Be persistent and perseverance) 7) 

มีจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ (Be imaginative and 

creative) 8) สามารถควบคุมอารมณ์ และมีทัศนคติที่ดี

ต่ออาชีพ (Displays emotional stability and positive 

attitude towards their own career) 9) มีภาวะผู้น�า

ในการท�างานและสามารถเป็นผู้น�าทีมได้ (Equips with 

leadership skills and can be a team leader)

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจาก

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวัน

ท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ได้ให้ความหมายของเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกหมายความตามมาตรา 6 คือ พื้นที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และ

พื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่ก�าหนดเพิ่มเติมโดยพระ

ราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้

พิจารณาว่าพื้นท่ีในสามจังหวัดนั้น ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์

ของภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาในเขตพื้นท่ีนี้ ส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการท้ังในและต่างประเทศ

เข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งให้มีการ

วิจัย พัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอด

จนให้มีการถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญจากผู้ประกอบ

การ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงเพื่อ
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เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก และการประเมินแนวคิดโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาโดยใช้แนวคิด

อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ดังนี้ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

หมายถึง อุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศไว้ในพระราช

บัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และได้รับการ

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในความเกี่ยวข้องกับการศึกษา

อาชีวศึกษา ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ครอบคลุมอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรมดัง

ต่อไปนี้ 1. อุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ 2. อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม

รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. อุตสาหกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร 6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต์ 7. อตุสาหกรรมการบนิและ

โลจิสติกส์ 8. อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 9. อุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ 10. อุตสาหกรรม

ดิจิตัล (พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 

2561)

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการจ�าเป ็น  

(Priority needs)โดยการศึกษาเอกสารจากแนวคิดของ 

สุวิมล ว่องวานิช (2558) โดยการเปรียบเทียบความแตก

ต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน (D) และสภาพที่พึงประสงค์ (I) 

ด้วยการใช้เทคนิคหรือการค�านวณหาค่าดัชนี Modified 

Priority Need Index (PNI
modified

) จากสูตร PNI
modified 

=  

(I – D)/D เพื่อระบุความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

บริหารวิชาการสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิดแรงงาน

ท่ีมีนวัตกรรม ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรบริหำรวิชำกำรของอำชีวศึกษำ

  กำรพัฒนำหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร โดยมีการก�าหนดลักษณะจ�าเพาะของผู้เรียน ตามความต้องการของ  

  สถานประกอบการและผู้เรียน

  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน การออกแบบระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการ 

  และผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  กำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง การวัดผลประเมินผล และการประกันคุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับ สถาน 

  ประกอบการและผู้เรียน ในการน�าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปใช้ในสภาพจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

คุณลักษณะแรงงำนที่มีนวัตกรรม

  1. กล้ารับความเสี่ยง จากการด�าเนินการที่ได้พิจารณา 

   อย่างรอบคอบ

  2. เชื่อมั่นในตนเอง และแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเอง 

 3. สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และไม่กลัวปัญหาที ่

  ซับซ้อน

  4. มแีรงกระตุ้นในการท�างานจากภายใน และสามารถจงูใจ 

  หรือชักน�าผู้อื่นให้เกิดการท�างานร่วมกันได้

  5. สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู้อะไร ใฝ่รู้ และเสาะ 

  แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดชีวิต

  6. อดทน มุ่งมั่น และพากเพียรในการท�างาน

  7. มีจินตนาการและคิดสร้างสรรค์

  8. สามารถควบคุมอารมณ์ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

  9. มีภาวะผู้น�าในการท�างานและสามารถเป็นผู้น�าทีมได้

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย

  1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

  3. อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละการท่อง 

  เที่ยวเชิงสุขภาพ

  4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

  5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

  7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

  8. อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

  9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

  10. อุตสาหกรรมดิจิตัล

 

การค�านวณหาค่าดัชนี Modified Priority Need Index (PNImodified) จากสูตร PNImodified = (I – D)/D

สุวิมล ว่องวานิช (2558)

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงานที่มีนวัตกรรม              

ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบบรรยายที่ใช้วิธี

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) 

ศึกษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิาร

วิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงานท่ี

มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก และ 2) ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

บริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิด

แรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคือ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทีด่�าเนินการโดยรัฐและเอกชนในเขตพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวันออก อันได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 57 วิทยาลัย

 ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง

โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย ๆ  หรือแบ่ง

เป็นชั้นภูมิก่อนตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วย

ประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน คือมีการ

เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นั้น ๆ และผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเลือกสุ่มอุตสาหกรรมละ 3 สถาน

ศึกษา เป็นอย่างน้อย และในบางอุตสาหกรรมที่มีสถาน

ศึกษาเปิดการเรียนการสอนไม่ถึง 3 สถานศึกษา ผู้วิจัยจะ

เก็บข้อมูลจากทุกสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน รวม

กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาที่ใช้จ�านวน 25 สถานศึกษา

 ผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ในแต่ละสถานศึกษา

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่ง 1) ผู้อ�านวย

การสถานศึกษา 2) รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 3) รอง

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ 4) 

หัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ ตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมผู้

ให้ข้อมูลจ�านวน 132 คน โดยที่ผู้วิจัยพิจารณาเลือกแบบ

เจาะจงกับต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา รองผู้อ�านวย

การฝ่ายวิชาการ รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ และ

หวัหน้าแผนกวชิา เน่ืองจากแนวคิดในการพัฒนาคุณลกัษณะ

แรงงานที่มีนวัตกรรมของผู้เรียนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จาก

กระบวนการทางวชิาการและกระบวนการของกจิกรรมนอก

ช้ันเรียนท่ีเหมาะสมตามแต่ละอุตสาหกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ

การบริหารวิชาการสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิด

แรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยค�าถาม 2 ตอน ตอนที่ 

1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และต�าแหน่ง ตอนท่ี 2 สภาพ

ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิดแรงงานท่ีมีนวัตกรรม 

ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ�านวน 

27 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  

(Rating Scale)

 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั

ครั้งนี้ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 

โดยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 5 ท่าน เกณฑ์ทีใ่ช้ในการวดัค่าดชันี

ความสอดคล้อง คือ IOC (Item Objective Congruence) 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์ ซึ่งพิจารณาเลือกค่า IOC มากกว่า 0.5 ถือว่า

ข้อค�าถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)

 จากนัน้น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุม่ทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาฯ 

และหัวหน้าแผนกวิชา รวมท้ังสิ้น 30 คน และน�าข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการ

ค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Co-efficient) 

ของครอนบาค (Cronbach, 1990) ได้ผลการตรวจสอบ

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.993 

และน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ

ในการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู ้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมแนบ

หนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย เพื่อประสาน

งานขอความช่วยเหลอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูการวจิยัครัง้

นี้ โดยด�าเนินการส่งทางไปรษณีย์ และด�าเนินการส่งด้วย

ตนเอง จ�านวน 132 ฉบับ จากนั้นรวบรวมแบบสอบถาม 

ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยท�าการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม ได้

แบบสอบถามที่มีการตอบอย่างสมบูรณ์จ�านวน 104 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 78.79 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการตอบกลับที่

อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก (Berdie, Anderson, & Niebuhr, 

1986)

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่การแจกแจงความถี่และ ค่าร้อยละ 

ส่วนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของ

การบริหารวชิาการของสถานศกึษาอาชวีศกึษา ตามแนวคดิ

แรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แล้วน�าค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์

มาวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็น โดยใช้วธิ ีPriority Needs 

Index (PNI
modified

) สุวิมล ว่องวาณิช (2558) เพื่อเปรียบ

เทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พึงประสงค์ และจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตาม

แนวคิดแรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก จากค่าดัชนี PNI
modified

 แล้วน�าเสนอในรูป

แบบตารางประกอบค�าบรรยาย

ผลกำรวิจัย
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตาม

แนวคิดแรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก

ตำรำง 1

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงานท่ีมีนวัตกรรม ใน

เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กำรบริหำรวิชำกำร
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ

สภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์ PNI
modified

ล�ำดับ
ควำม

ต้องกำร
จ�ำเป็น

SD แปลผล SD แปลผล

การพัฒนาหลักสูตร 3.69 0.63 มาก 4.46 0.51 มากที่สุด 0.208 1

1.1 กล้ารับความเส่ียงจากการด�าเนิน
การที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ

3.57 0.76 มาก 4.28 0.69 มากที่สุด 0.199 5

1.2 เชื่อม่ันในตนเองและแสดงออกถึง
ศักยภาพของตัวเอง

3.85 0.70 มาก 4.50 0.62 มากที่สุด 0.168 8

1.3 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
และไม่กลัวปัญหาที่ซับซ้อน

3.57 0.83 มาก 4.54 0.61 มากที่สุด 0.271 1

1.4 มีแรงกระตุ ้นในการท�างานจาก
ภายใน และสามารถจูงใจหรือชักน�าผู้
อื่นให้เกิดการท�างานร่วมกันได้

3.69 0.79 มาก 4.40 0.70 มากที่สุด 0.192 7

1.5 สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู้
อะไร ใฝ่รู ้ และเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ๆตลอดชีวิต

3.53 0.85 มาก 4.38 0.70 มากที่สุด 0.240 2

1.6 อดทน มุ่งมั่น และพากเพียรใน
การท�างาน

3.85 0.93 มาก 4.61 0.64 มากที่สุด 0.197 6
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1.7 มีจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ 3.65 0.80 มาก 4.43 0.62 มากที่สุด 0.213 3

1.8 สามารถควบคุมอารมณ์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

3.72 0.83 มาก 4.47 0.67 มากที่สุด 0.201 4

1.9 มีภาวะผู ้น�าในการท�างานและ
สามารถเป็นผู้น�าทีมได้

3.77 0.86 มาก 4.52 0.67 มากที่สุด 0.199 5

การจัดการเรียนการสอน 3.77 0.64 มาก 4.52 0.50 มากที่สุด 0.198 2

1.1 กล้ารับความเสี่ยงจากการด�าเนิน
การที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ

3.75 0.80 มาก 4.47 0.59 มากที่สุด 0.192 7

1.2 เชื่อม่ันในตนเองและแสดงออกถึง 3.83 0.74 มาก 4.53 0.65 มากที่สุด 0.182 8

1.3 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
และไม่กลัวปัญหาที่ซับซ้อน

3.72 0.77 มาก 4.52 0.64 มากที่สุด 0.215 1

1.4 มีแรงกระตุ ้นในการท�างานจาก
ภายใน และสามารถจูงใจหรือชัก

3.70 0.77 มาก 4.45 0.68 มากที่สุด 0.202 4

1.5 สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู้
อะไร ใฝ่รู ้ และเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ๆตลอดชีวิต

3.75 0.83 มาก 4.53 0.62 มากที่สุด 0.208 2

1.6 อดทน มุ่งมั่น และพากเพียรใน
การท�างาน

3.85 0.91 มาก 4.60 0.56 มากที่สุด 0.194 6

1.7 มีจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ 3.78 0.80 มาก 4.56 0.59 มากที่สุด 0.206 3

1.8 สามารถควบคุมอารมณ์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

3.76 0.74 มาก 4.51 0.61 มากที่สุด 0.199 5

1.9 มีภาวะผู ้น�าในการท�างานและ
สามารถเป็นผู้น�าทีมได้

3.81 0.72 มาก 4.50 0.67 มากที่สุด 0.181 9

การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 3.78 0.67 มาก 4.52 0.51 มากที่สุด 0.195 3

1.1 กล้ารับความเสี่ยงจากการด�าเนิน
การที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ

3.64 0.75 มาก 4.46 0.67 มากที่สุด 0.225 1

1.2 เชื่อม่ันในตนเองและแสดงออกถึง
ศักยภาพของตัวเอง

3.77 0.78 มาก 4.49 0.62 มากที่สุด 0.190 6

1.3 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
และไม่กลัวปัญหาที่ซับซ้อน

3.76 0.76 มาก 4.56 0.62 มากที่สุด 0.212 2

1.4 มีแรงกระตุ ้นในการท�างานจาก
ภายใน และสามารถจูงใจหรือชักน�าผู้
อ่ืนให้เกิดการท�างานร่วมกันได้

3.73 0.77 มาก 4.47 0.65 มากที่สุด 0.198 5

1.5 สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู้
อะไร ใฝ่รู ้ และเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ๆตลอดชีวิต

3.73 0.86 มาก 4.49 0.64 มากที่สุด 0.203 4

1.6 อดทน มุ่งมั่น และพากเพียรใน
การท�างาน

3.82 0.82 มาก 4.60 0.57 มากที่สุด 0.204 3

1.7 มีจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ 3.77 0.85 มาก 4.49 0.59 มากที่สุด 0.190 6

1.8 สามารถควบคุมอารมณ์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

3.90 0.82 มาก 4.60 0.57 มากที่สุด 0.179 7

1.9 มีภาวะผู ้น�าในการท�างานและ
สามารถเป็นผู้น�าทีมได้

3.91 0.81 มาก 4.57 0.62 มากที่สุด 0.168 8
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รวม 3.62 0.79 มำก 4.50 0.62 มำกที่สุด 0.201

 จากตารางที่ 1 พบว่าความต้องการจ�าเป็นของ

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาการ

บริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิด

แรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีล�าดับความต้องการ

จ�าเป็นสูงสุด (PNI
modified

 = 0.208) รองลงมา คือ ด้านการ

จัดการเรียนการสอน (PNI
modified

 = 0.198) และด้านการ

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (PNI
modified

 = 0.195) ตาม

ล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านการ

พัฒนาหลกัสูตร ล�าดบัความต้องการจ�าเป็นของคณุลกัษณะ

แรงงานที่มีนวัตกรรม อันดับสูงสุดคือ สามารถแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเองและไม่กลัวปัญหาที่ซับซ้อน (PNI
modified

 = 

0.271) และอันดับรองลงมาคือ สามารถวิเคราะห์ตนเอง

ได้ว่าไม่รู้อะไร ใฝ่รู้ และเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอด

ชีวิต (PNI
modified 

= 0.240) 2) ด้านการจัดการเรียนการ

สอน ล�าดับความต้องการจ�าเป็นของคุณลักษณะแรงงาน

ที่มีนวัตกรรม เหมือนกับด้านการพัฒนาหลักสูตรอันดับ

สูงสุดได้แก่ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่กลัว

ปัญหาที่ซับซ้อน (PNI
modified

 = 0.215) และอันดับรองลง

มาคือ สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู้อะไร ใฝ่รู้ และ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดชีวิต (PNI
modified

 = 0.208) 

และ 3) ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ล�าดับ

ความต้องการจ�าเป็นของคุณลักษณะแรงงานที่มีนวัตกรรม 

อันดับสูงสุดคือ กล้ารับความเสี่ยงจากการด�าเนินการท่ีได้

พิจารณาอย่างรอบคอบ (PNI
modified

 = 0.225) และอันดับ

รองลงมาคือ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่กลัว

ปัญหาที่ซับซ้อน (PNI
modified

 = 0.212)

กำรอภิปรำยผล
 จากผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตาม

แนวคิดแรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายได้ดังนี้

 1. ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตาม

แนวคิดแรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าในองค์ประกอบ

ของการบริหารวิชาการท้ัง 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ การ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน และการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริงนั้น ด้านท่ีมีล�าดับความต้องการ

จ�าเป็นสูงที่สุดคือ ด้าน การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นส่ิงท่ี

แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าหลกัสตูร คอืสิง่ส�าคญัเป็นอนัดบั

แรกของ การบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในปัจจุบัน จากข้อมูลความน�าข้างต้นที่ได้กล่าวไว้เกี่ยว

กับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันท�าให้เกิด

อุตสาหกรรมใหม่ต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัย

ใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ อตุสาหกรรม

แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน

และ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี อุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เหล่านี้ต้องการแรงงานที่มี 

นวัตกรรมและมีความรู้ชุดใหม่ท่ีเหมาะสม ดังนั้นหลักสูตร

อาชวีศกึษาทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัอาจจะไม่เหมาะสมและไม่ตอบ

โจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่นั้นได้ จึงพิจารณาได้ว่ามี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งกับอาชีวศึกษาที่จะต้องเร่งพัฒนาและ

ปรับร่างหลักสูตรข้ึนมาใหม่ให้เหมาะสม โดยท่ีหลักสูตรที่

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นจะต้องค�านึงถึงการ

พัฒนาคุณลักษณะการเป็นแรงงานที่มีนวัตกรรมด้วย ตาม

ท่ีคณะกรรมการอ�านวยการปฏิรูปการศึกษา (2547) ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของการพัฒนาหลักสูตรจะ

ต้องจัดท�าหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศ และค�านึงถึงความต้องการของตลาด

แรงงาน (Demand Driven)โดยคุณลักษณะของหลักสูตร

ท่ีดีจะต้องมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถปรับ

เปลี่ยนให้เร็วกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ กฤษมันต์ 

วัฒนาณรงค์ (2556) กล่าวถึงทฤษฎีการอาชีวศึกษาข้อ

ท่ี 15 ของ Charles Allen Prosser ว่าควรให้หลักสูตร

และการสอนมีความสามารถปรับตัวเองและยืดหยุ ่นได้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนได้เสมอ รวมทั้ง

ความเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิของผูท้�างานในสถานประกอบ

การหรอืแหล่งท�างานต่าง ๆ  เมือ่คณุสมบตัทิีต้่องการเปลีย่น



122 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ไป หลักสูตรและการสอนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน

 นอกจากนี้ในการพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษา

จะต้องเป็นหลักสูตรที่ เกิดจากการผสมผสานความรู ้ 

วิทยาการและศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่และ

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ ดังที่เรา

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เป็นลักษณะข้ามศาสตร์

เพิ่มมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่

ดีจะต้องเกิดจากการท�าร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ

สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม ดังที่เกรียงศักดิ์ 

เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) กล่าวไว้ว่า ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทน

สถานประกอบการในท้องถิ่นเข้ามาช่วยคิด ช่วยแนะน�า

เกี่ยวกับการเปิดสาขาวิชา หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 

ซึ่งแนวทางนี้จะท�าให้แผนการด�าเนินงานมีความสอดคล้อง

กับความเป็นจริงและตรงกับความต้องการของนายจ้าง

 2. ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตาม

แนวคิดแรงงานที่มีนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าคณุลกัษณะ

แรงงานที่มีนวัตกรรมที่มีความต้องการจ�าเป็นสูงสุดและ

รองลงมาที่เหมือนกันของด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้าน

การจัดการเรียนการสอน คือ คุณลักษณะความสามารถ

แก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่กลัวปัญหาที่ซับซ้อน และ

ความสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู ้อะไร ใฝ่รู ้ และ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดชีวิต ตามล�าดับ ซ่ึงท้ัง

สองคุณลักษณะน้ีแสดงให้เห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งกับการเป็นแรงงานที่มีนวัตกรรม เนื่องจากการท่ี

โจทย์ในการปฏิบัติงานได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโจทย์ที่ซับ

ซ้อนมากยิ่งขึ้น การจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ

ได้น้ัน ไม่ใช่การปฏิบัติเพียงครั้งเดียวแต่จะต้องเกิดจาก

การกระท�าซ�้า ๆ ในโจทย์ที่เปลี่ยนไป เช่นเมื่อมีการสร้าง

หรือผลิตไปบางส่วนและพบเจอปัญหา ผู้เรียนจะต้องรู้สึก

สนุกและชอบที่จะแก้ไขปัญหา จะต้องมีความรู้สึกกระหาย

ในการแก้ไขปัญหา ไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาเป็นภาระหรือกลัว

ที่จะแก้ไขและไม่สามารถหาทางออกของปัญหาได้ด้วย

ตนเอง สอดคล้องกับที่ Reeve E.M. (2016) ได้กล่าวไว้

ว่าการแก้ไขปัญหาเป็นหนึ่งในทักษะของศตวรรษที่ 21 ท่ี

ส�าคัญและผู้เรียนอาชีวศึกษาควรได้รับการส่งเสริมให้มี 

เนื่องจากเป็นหนึ่งในทักษะอันดับต้น ๆ ที่นายจ้างมีความ

ต้องการให้แรงงานมีคุณลักษณะนี้

 นอกจากนี้คุณลักษณะท่ีสามารถวิเคราะห์ตนเอง

ได้ว่าไม่รู้อะไร ใฝ่รู้ และเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ตลอด

ชวีติ สอดคล้องกบัยคุสมยัของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เรียนอาชีวศึกษา ยกตัวอย่าง

เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ จากเดิมท่ีความรู้และทักษะการ

ซ่อมแซมรถยนต์ท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงก�าลังจะหมดไปแต่

กลับแทนท่ีด้วยเทคโนโลยีของรถยนต์ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า 

สิ่งนี้จึงท�าให้เห็นว่าวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเป็นส่ิง

เร้าทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนอาชวีศึกษาจะต้องมคีวามอยากรูอ้ยาก

เห็น สงสัยใคร่รู้และอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไป

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 ดงันัน้ในการบรหิารวชิาการทัง้การพฒันาหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาควรจะ

ต้องมุ่งเน้นที่ความต้องการจ�าเป็นของการพัฒนาในสอง

คุณลักษณะของแรงงานที่มีนวัตกรรมนี้ก่อน นอกจากนี้

ในการพัฒนาคุณลักษณะนี้ให้เกิดข้ึน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 

และ พเยาว์ ยินดีสุข (2560) ได้กล่าวว่าครูสามารถพัฒนา

ลักษณะนิสัยของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน

แบบตรง คือ สอนมโนทัศน์ของลักษณะนิสัยนั้น ๆ  โดยตรง 

และการสอนแบบบูรณาการ ไปกับการท�างาน หรือปฏิบัติ

กิจกรรมของผู้เรียน และ การอบรมบ่มนิสัย คุณลักษณะ 

ไปตามสถานการณ์

 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้

เรียนเป็นผู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนั้น Mills 

K. & Kim H. (2017) ได้มีเทคนิควิธีการสอนให้ผู้เรียน

แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยการที่ให้โจทย์หรือปัญหาให้

ผู้เรียนแก้ไขและปล่อยให้ผู้เรียนได้ติดอยู่กับปัญหาเหล่า

นั้น จนสามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยครูจะเป็น

เพียงผู้ท่ีดูสถานการณ์อยู่ห่าง ๆ ตัวอย่างการจัดการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสงสัยใคร่รู้ อยากที่จะ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิตนั้น Robinson K. & 

Aronica L. อ้างถึงใน วิชยา ปิดชามุก (2559) ว่า “เมื่อ

ผู้เรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ เขาจะเรียนรู้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตนเอง โดยเรียนรู้จากคนอื่นหรือจาก

แหล่งความรู้ใดท่ีสามารถเข้าถึงได้ การรู้วิธีน�าทางความ

สงสัยใคร่รู้ของผู้เรียน นับเป็นพรสวรรค์ของครูทุกคน โดย

อาศัยวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนส�ารวจ และตั้งค�าถามเพื่อ

ตัวพวกเขาเอง ครูควรช่วยตั้งค�าถามมากกว่าบอกค�าตอบ 

และท้าทายผู้เรียนให้คิดลึกซึ้งกว่าเดิมโดยการมองให้ไกล
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ขึ้น หากโรงเรียนสามารถสร้างผู้เรียนให้มีความรู้สึกสงสัย

ใคร่รู้ได้ตลอดชีวิต ก็นับว่าเป็นของขวัญพิเศษชิ้นหนึ่ง”

 สรุปจากข้อค้นพบในการศึกษาความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงานที่มีนวัตกรรมในเขต

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้น ควรจะต้องเริ่ม

จากการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนอาชีวศึกษามีคุณลักษณะแรงงานที่ม ี

นวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่กลัว

ปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ว่าไม่รู ้

อะไร ใฝ่รู้ และเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดชีวิต ซ่ึง

เป็นลกัษณะทีเ่ด่นชดัของความต้องการจ�าเป็นในการบรหิาร

วิชาการของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนี้ควรมีการ

พัฒนากระบวนการการวัดผลประเมินผลของคุณลักษณะ

เป็นการประเมินร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการในสภาพจริงของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เรียน

อาชีวศึกษาได้น�าคุณลักษณะแรงงานที่มีนวัตกรรมไปใช้ใน

สถานปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้

 1. ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควร

พิจารณาให้การสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางเชิงรุกใน

การพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรท่ีตรง

กับความต้องการของก�าลังคนเพื่อการพัฒนาของประเทศ

และอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือที่เรียกว่าหลักสูตรท่ีเป็น  

Demand Driven ดังเช่นข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ท่ีได้กล่าวไว้ถึงความ

ต้องการจ้างงานใหม่ในเขตพื้นที่ EEC นั้นว่าอุตสาหกรรมที่

มคีวามต้องการแรงงานมากเป็นล�าดบัที ่1 คอื อตุสาหกรรม

ดิจิทัล และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะเป็นล�าดบัท่ี 2 และ 3 จากผลของการ

จัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดแรงงานท่ีมีนวัตกรรม

ในเขตพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกพบว่า ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรมีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นสูงท่ีสุด ดัง

นั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงควรตอบโจทย์ความต้องการใน

พื้นท่ี เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรเปรียบเสมือนพื้นฐาน

ส�าคัญของการบริหารวิชาการต่อไปด้วย

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. จากผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นของการ

บริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิด

แรงงานท่ีมีนวัตกรรมในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก จึงเสนอแนะให้มีการศึกษาต่อเนื่องว่าการ

บริหารวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาควรจะต้องมี

กลยุทธ์เช่นใด เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาให้ผู้เรียน

อาชีวศึกษานั้นมีคุณลักษณะแรงงานที่มีนวัตกรรมที่เหมาะ

สมกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน

ออก ซึ่งก�าลังเป็นการพัฒนาใหม่ที่ส�าคัญของประเทศไทย

ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ใช้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาเอกสารประกอบ

การสอน (2) ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน และ (3) ศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ต่อเอกสาร

ประกอบการสอน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่เจาะจงเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียน

การสอน จ�านวน 5 คน ส�าหรับการพัฒนาและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่ได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากข้อก�าหนดของการวิจัย เชิงทดลองด้วยการ

สุ่มอย่างง่าย จ�านวน 30 คน ส�าหรับการหารประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบ การสอน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ ส�าหรับการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 2) แบบสอบถามส�าหรับ

ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 3) แบบทดสอบความรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลวิเคราะห์

ด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหา จ�านวน 10 บท ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

(2) การจัดการน�้าสะอาด (3) การจัดการน�้าเสีย (4) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (5) การจัดการ สิ่งปฏิกูล 

(6) การสุขาภิบาลอาหาร (7) การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ (8) การควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์น�าโรค 

(9) การสุขาภิบาลที่พักอาศัย (10) การวางแผนและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2) คุณภาพเอกสารประกอบ การ

สอนอยู่ในระดับดีมาก ( =4.68, SD=.45) และ (3) เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.60/81.67 และ

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนในระดับมาก ( =4.46, SD=0.70)

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, เอกสารประกอบการสอน, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุขศาสตร์

กำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำ สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตำมหลักสูตร

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต พุทธศักรำช 2561 คณะสำธำรณสุขศำสตร์
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Abstract

 This research was research for development used quantitative and qualitative research. 

The objectives of this research were to (1) develop the instructional documents (2) assess the  

quality of instructional documents, and (3) study the efficiency and satisfaction with the instruction  

documents. Population and Samples consisted of: 5 key informants were selected from the teaching 

and learning experts used purposive sampling for develop and assess the instructional documents, 

and 30 students of bachelor of public health program used requirements of experimental research 

for study the efficiency and satisfaction. The research instruments consisted of (1) interview forms 

(2) assessing questionnaire (3) knowledge test, and (4) satisfied questionnaire. The research data was 

analyzed by content analysis, percentage, mean and standard deviation. The research result found 

that: 1) the instructional documents consist of 10 chapters as: (1) basic of environmental sanitation, 

(2) water supply management (3) waste water management, (4) management of solid waste and  

hazardous waste, (5) sewage management, (6) food sanitation, (7) control and prevention of air  

pollution, (8) control and prevention of  insects and diseases, (9) residential sanitation, and (10)  

planning and management of environmental sanitation, 2) the quality of the instruction documents 

was a very high level ( =4.68, SD=.45), and 3) the effective was 82.60/81.67 and the satisfaction was 

at a high level ( =4.46, SD=0.70)

Keywords: Development, Instruction Documents, Environmental Sanitation, Public Health

บทน�ำ
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย(Thai Qualifications Framework for 

Higher Education; TQF: HEd) เป็นเครื่องมือในการน�า

นโยบายตามมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน

สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นเป้าหมายการ

จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ

นักศึกษามีความเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการ

พัฒนาว่ามีมาตรฐาน มีความมั่นใจในประสิทธิผลของการ

ด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิต

ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Bureau 

of Higher Education Standards and Evaluation, 

2017) โดยก�าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยมี

การประเมนิและรายงานผลการด�าเนนิการของหลกัสตูรทกุ

ปีการศึกษา เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

เป็นระยะๆ ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 

5 ปี (Government Gazette, 2015)

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยีแห่งอโยธยา ได้จัดการเรียนการสอนมาครบ

รอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2560 จึงมีความจ�าเป็นต้อง

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัยในปีการศึกษา 2561 

โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนสามารถ

บูรณาการความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์

สุขภาพและ การบริหารจัดการสาธารณสุขสมัยใหม่ มาใช้ 

ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ตลอดจนมคีณุธรรม จรยิธรรม มทัีกษะวชิาชพี

ท่ีสามารถบริหารจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 

รวมท้ังสนองความต้องการด้านการบริการสาธารณสุข

ของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม (Institute of 

Technology Ayothaya, 2018) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก 

ซึ่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี 
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แห่งอโยธยา ได้น�ารายวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บรรจุ

ไว้ในหลักสูตร อันเป็นรายวิชาที่ต้องน�าไปใช้ในการด�าเนิน

งานควบคุมและป้องกันโรค ที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงไป

ของคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ลดลง

 รายวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห ่ง 

อโยธยา เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

รหัสวิชา AYPH 28016 จ�านวน 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) มี

เนือ้หารายวชิาประกอบด้วยหลกัการ ทฤษฎแีละความส�าคญั 

ของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิธีการพัฒนากระบวนการ

ศกึษา ซ่ึงจะท�าให้ผูเ้รยีนรูจั้ก เข้าใจ คดิ วเิคราะห์ สงัเคราะห์

และประเมินผล ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ

ความรู้พื้นฐานทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Institute of 

Technology Ayothaya, 2018; Pattana, P. & et al, 

2018) ซึ่งในการเรียนการสอนมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต้อง

มีเอกสารประกอบการสอนส�าหรับการจัดการเรียนการ

สอน ภายใต้พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2561

 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการ

ให้สะท้อนให้เหน็เนือ้หาวชิาและวธิกีารสอนอย่างเป็นระบบ 

ที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด โดยมุ่งให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง

ของหลักสูตร รายวิชา ค�าอธิบายรายวิชา ในภาพรวม 

โดยจัดท�าโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอนเป็นบท 

แต่ละบทแบ่งเป็นเรื่องหรือหัวข้อ โครงเรื่องแสดงให้เห็นถึง

ขอบเขตของเรือ่งและกรอบแนวคิดทีย่ดึกรอบชือ่รายวชิา ค�า

อธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายเป็นส�าคัญ 

(Sacchanand, C., n.d.; Supapron, S., 2016; Office 

of Academic Affairs South East Bangkok College, 

2015) จงึจะสามารถน�ามาใช้ในการ จัดการเรยีนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนสามารถผ่านการวัดผล

ตามกระบวนการเรยีน และมคีวามพงึพอใจในการเรยีนการ

สอนในรายวิชานี้ อีกทั้งสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ในพืน้ทีจ่รงิได้อย่างมคีณุภาพและเหมาะสม น�าไปสูก่ารเป็น

ก�าลังหลักของประเทศในการควบคุม ดูแลสภาพแวดล้อม

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในภาพรวมต่อ

ไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต พุทธศักราช 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีแห่งอโยธยา

 2. เพือ่ประเมนิคณุภาพเอกสารประกอบ การสอน

รายวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2560

 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 ผู้วิจัยได้การด�าเนินการวิจัยภายใต้ขอบเขตด้าน

เนื้อหา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้

 1. แนวคิดเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต เป็นกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การ

แบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ง

ไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ ทีป่ระกอบด้วยระบบและกลไกทีใ่ห้ความ

มั่นใจในประสิทธิผลการด�าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า

สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรู ้สามารถบรูณาการความรูแ้ละทกัษะ ด้านเทคโนโลยี

และการบริหารจัดการ มาใช้ในการปฏิบัติงานในสถาน 

การณ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลง ได้

อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ทักษะวิชาชีพที่สนองความต้องการของสังคม ประชาชน 

และท้องถิ่นได้ อย่างมืออาชีพ (Bureau of Higher  

Education Standards and Evaluation, 2017;  

Government Gazette, 2015)

 2. แนวคดิเกีย่วกบัเอกสารประกอบ การสอน เป็น

เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตามหลักสูตรของสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่

สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 

การเขียนเอกสารประกอบการสอนต้องศึกษาหลักสูตร

และค�าอธิบายรายวิชาอย่างละเอียด จัดท�าโครงเรื่อง ท่ี

เป็นการน�าเสนอความรู้ใหม่ ท่ีมี ความถูกต้อง ทันสมัย 

สมบูรณ์ และลุ่มลึก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการจัด
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กจิกรรม การเรยีนในเน้ือหาทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ

รายวิชา ครอบคลุมเนื้อหา เหมาะสมกับระดับพฤติกรรม

ที่ต้องการวัด มีการอ้างอิงบอกถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้

ในเอกสารประกอบ การสอนเพื่อแสดงหลักฐานที่มาของ

ข้อมลู อนัเป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิคณุค่า ความน่าเชือ่

ถือได้ของข้อมูลและเนื้อหาสาระโดยรวม (Sacchanand, 

C., n.d.; Supapron, S., 2016; Office of Academic  

Affairs South East Bangkok College, 2015)

 3. แนวคิดเกีย่วกบัการหาประสทิธภิาพของเอกสาร

ประกอบการสอน เป็นสภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะ

ของเอกสารประกอบการสอนในการจัดการเรียนการสอน

มีความส�าเร็จ โดยใช้เวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่าย

คุ้มค่าที่สุด ตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 

โดยก�าหนดเป็นอัตราส่วน หรือร้อยละระหว่างปัจจัยน�า

เข้ากระบวนการ (Process: E1) และผลลัพธ์ (Process: 

E2) คือ ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนมีค่า

เท่ากับ E1/E2 (Brahmawong, C., 2013)

 4. แนวคิดเกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นการ

ระวังรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มนุษย์ มีความสุข ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการใช้ ทั้งหลักทางด้านศาสตร์และศิลป์

ในการพทิกัษ์ปัจจยัสิง่แวดล้อมทีม่ผีลเสยีสขุภาพของมนษุย์

และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการกับปัจจัย

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึง การส่งเสริมสุขวิทยาและการ

ป้องกันโรคที่มี ความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ี

มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมวลมนุษย์ (Institute of 

Technology Ayothaya, (2018; Pattana, P. & et al., 

2018)

 5. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดระดับความรู้ เป็นผล

สัมฤทธิ์ที่เกิดจากการรับรู้ข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร ทักษะ 

ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ผ่านทางการเรียนรู้ ศึกษา

เล่าเรียน การค้นคว้า ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อม 

รวมถึง การระลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์

มาแล้วและรวมถึงการจ�าเนื้อเรื้องต่างๆ ทั้งที่ปรากฏอยู่

ในแต่ละเนื้อหาวิชา และวิชาที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้น

ด้วย เกิดเป็นความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความ

เข้าใจ หรือสารสนเทศ ที่สามารถแบ่งปันกันได้ เกิดการ

ผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ ทกัษะ

และความเช่ียวชาญ สิ่งท่ีได้รับสั่งสมมาจากการศึกษาเล่า

เรียน ค้นคว้าและถ่ายทอด เกิดเป็นประสบการณ์ความ

รู ้ใหม่ การวัดระดับความรู ้เกิดข้ึนภายใต้กระบวนการ 

วัดระดับความรู ้อย ่างเป ็นขั้นเป ็นตอน (Sukhothai  

Thammathirat Open University, 2012; Khemmani, 

T., 2012)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 ผู ้วิจัยได ้ทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี แนวคิดเกี่ยวกับเอกสาร

ประกอบการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพ

ของเอกสารประกอบการสอน แนวคิดเก่ียวกับสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับการวัดระดับความรู้ น�ามา

สังเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับ

สร้างและพัฒนาเป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้
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สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ ในระดับดี

 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่ระดับ 80/80 

และ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในระดับ

มาก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research 

for Development) ที่ ใช ้ทั้งการวิจัย เชิงปริมาณ  

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยโดยแบ่ง

การวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 พัฒนาและประเมินคุณภาพเอกสาร

ประกอบการสอน

  ผู ้ วิ จั ยด� า เนินการวิจัย  เก็บข ้อมูล

เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key  

Informant) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ส�าหรับใช้ในการสร้าง

เอกสารประกอบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเรียน

การสอนในระดับ อุดมศึกษา และ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

ด้วยแบบสอบถาม โดยสอบถามผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็น

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ส�าหรับการประเมินคุณภาพของเอกสาร

ประกอบสอน

 ระยะท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ

การสอน

  ผู ้ วิ จั ยด� า เนินการวิ จัย  เ ก็บข ้อมูล

เชิงปริมาณจากพัฒนาเอกสารประกอบการสอนด้วย

กระบวนการศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 

ด้วยแบบทดสอบความรู้ ท้ัง 3 ข้ันตอน ท้ังในข้ันตอนการ

ศึกษาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว แบบกลุ่มย่อย และ แบบ

ภาคสนาม โดยในข้ันตอนการศึกษาประสิทธิภาพแบบภาค

สนามจะเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนโดย

ใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยเป็นข้ันตอนสุดท้าย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามระยะของ

การวิจัย ดังนี้

 ระยะท่ี 1 พัฒนาและประเมินคุณภาพเอกสาร

ประกอบการสอน

  ในการพัฒนาเอกสารประกอบ การสอน

และการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบสอน ผู้วิจัย

ได้เจาะจงเลือก (Purposive Sampling) ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 
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(Key Informant) ส�าหรับใช้ในการสร้างเอกสารประกอบ

การสอน จากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเรียนการสอนในระดับ

อุดมศึกษา จ�านวน 5 คน 

 ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพและ ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

 ในการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอน ประชากร เป็นนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยี แห่

งอโยธยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 

43 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยข้อก�าหนดของ

การวิจัยเชิงทดลองด้วยการทดสอบประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอน (Brahmawong, C., 2013) โดยมีกลุ่ม

ตัวอย่างส�าหรับการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ

สอนตามกระบวนการ ดังนี้

  1 .  กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า ง ส� าหรั บกา รหา

ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Try out or 

One to One Testing) จ�านวน 3 คน เจาะจงเลือกตัวอย่าง 

(Purposive Sampling) จากนักศึกษา ที่ก�าลังศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเลือกนักศึกษาท่ีเรียน

เก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 1 คน และเรียนอ่อน 1 คน น�า

เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้รายบุคคล และวัดผลการเรียน

รู้ จากนั้นน�าผลการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการสอน และปรับปรุงปรับปรุงเอกสาร

ประกอบการสอน ตามข้อบกพร่องที่พบ เป็นการพัฒนา

เอกสารประกอบการสอน ครั้งที่ 1

  2 .  กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า ง ส� าหรั บกา รหา

ประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Group Try out) ก�าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการทดสอบประสทิธภิาพแบบราย

บุคคล จ�านวน 10 คน เจาะจงเลือกตัวอย่าง (Purposive 

Sampling) จากนักศึกษาที่เรียนเก่ง 2 คน เรียนปานกลาง 

6 คน และเรียนอ่อน 2 คน ที่ไม่ซ�้ากับกลุ่มตัวอย่างส�าหรับ

การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล น�าเข้าสู่กระบวนการ

เรียนรู้กลุ่มย่อย และวัดผลการเรียนรู้ น�าผลการเรียนมา

วเิคราะห์หาค่าประสทิธภิาพเอกสารประกอบการสอน และ

ปรับปรุงปรับปรงุเอกสารประกอบการสอนตามข้อบกพร่อง

ที่พบ เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ครั้งท่ี 2

  3 .  กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า ง ส� าหรั บกา รหา

ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try out) จ�านวน 

30 คน เจาะจงเลือกตัวอย่าง (Purposive Sampling) 

จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ไม่ซ�้ากับกลุ่มตัวอย่างส�าหรับการ

หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มย่อย น�าเข้า

สู่กระบวน การเรียนการสอนและวัดผลการเรียน จากนั้น

น�าผลการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอน และปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน

ตามข้อบกพร่องท่ีพบ เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการ

สอน ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย ช่วงสุดท้ายของกระบวนการ

นี้จะเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้

เอกสารประกอบการสอนด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 1. แบบสัมภาษณ์ (แบบกึ่งโครงสร้าง) ส�าหรับ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ท่ีมีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) รายข้อ อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 และ

ท้ังฉบับ เท่ากับ .93

 2. แบบสอบถามส�าหรับการประเมินคุณภาพ

เอกสารประกอบการสอน จ�านวน 10 ข้อ ท่ีมีค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ .73

 3. แบบทดสอบความรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จ�านวน 30 ข้อ ท่ีมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 

.05 - .77 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง .40 - .67 

และค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .89

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ .80

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูในภาคการศกึษา

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยด�าเนินการ ตามข้ันตอน ดังนี้

 1. ผู้วิจัยส่งหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิใน

การสร้างเอกสารการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ค�าอธิบายรายวิชา ด้วยการสัมภาษณ์ น�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

 2. ผู ้วิจัยสร้างเอกสารประกอบการสอน โดย

สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยแนวคิดเก่ียวกับกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักการสร้างเอกสารประกอบ

การสอน และ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับการ

สร้างเอกสารประกอบการสอนในรายวิชานี้ มาสังเคราะห์
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ร่วมกันแล้วสร้างเป็นเอกสารประกอบการสอน พัฒนา

ปรบัปรงุตามค�าชีแ้นะของผูท้รงคุณวฒุแิล้วประเมนิคุณภาพ

 3. น�าเอกสารประกอบการสอนมาพัฒนาตาม

กระบวนการหาประสทิธภิาพเอกสารการสอน กบันกัศกึษา

กลุ่มที่ใช้ในกระบวนการการทดสอบประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอนโดยชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาแก่

นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

 4. ท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 

ระหว่างเรียนเรียนและหลังเรียน ตามกระบวนการหา

ประสิทธิภาพเอกสาร การสอน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่าน การตรวจสอบคุณภาพแล้ว 

บนัทกึผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ระหว่างเรียนเรียนและหลังเรียนส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล

 5. ด�าเนินการทดสอบประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอนข้ันสุดท้าย โดยด�าเนินการจัดการเรียน

รู้ตามรายละเอียดค�าอธิบายรายวิชา เก็บข้อมูลคะแนน

การทดสอบระหว่างเรียนเรียน (E1) และหลังเรียน (E2) 

ของนักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้

เป็นข้อมูลส�าหรับค�านวณหาค่าประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการสอน ในขั้นตอนนี้ จะเก็บข้อมูลความพึงพอใจ

ในการเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนด้วย

 6. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ การวิจัย สรุป

ผล เขียนรายงานการวิจัย

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ข้อมลูเชงิคณุภาพทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ วเิคราะห์

ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้จาก

การทดสอบความรู ้วเิคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) 

และข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากการสอบถามวิเคราะห์ด้วย 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)

ผลกำรวิจัย
 1. เอกสารประกอบการสอน สขุาภบิาลสิง่แวดล้อม

สร้างและพัฒนาขึ้นจากการน�า ความคิดเห็นของผู ้ทรง

คุณวุฒิที่ให้สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนให้

ตรงตามค�าอธิบายรายวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ และ

ให้จัดท�าเน้ือหาให้เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้มีการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยพัฒนาและที่

เปลี่ยนแปลงไป น�ามาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แนวคิดเกี่ยวกับ

การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน และ

แนวคิดเกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สร้างและพัฒนา

ข้ึนเป็นเอกสารประกอบการสอน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

มีโครงสร้างประกอบด้วย 1) ส่วนน�า (ปกนอก ปกใน ค�าน�า 

สารบัญ สารบัญภาพ ค�าอธิบายรายวิชา ค�าช้ีแจงการน�า

เอกสารประกอบการสอนไปใช้ ค�าอธิบายรายวิชา) 2) ส่วน

เนื้อหาและส่วนอ้างอิง (ชื่อหน่วยการเรียน สาระส�าคัญ จุด

ประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบ

ทดสอบหลังเรียน ส่วนอ้างอิงหรือบรรณานุกรม) โดยใน

ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาของเอกสารประกอบ การ

สอน มี 10 บท ประกอบด้วย บทท่ี 1 ความรู้พื้นฐานทาง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บทท่ี 2 การจัดการน�้าสะอาด บท

ที่ 3 การจัดการน�้าเสีย บทที่ 4 การจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย บทท่ี 5 การจัดการสิ่งปฏิกูล บทที่ 

6 การสุขาภิบาลอาหาร บทท่ี 7 การควบคุมและป้องกัน

มลพิษทางอากาศ บทท่ี 8 การควบคุมและป้องกันแมลง

และสัตว์น�าโรค บทท่ี 9 การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย บทที่ 

10 การวางแผนและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี

เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตร

เดิม อีก 2 บท คือบทท่ี 7 การควบคุมและป้องกันมลพิษ

ทางอากาศ และ บทท่ี 10 การวางแผนและการจัดการ

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ตามสภาวะแวดล้อม

ในปัจจุบันและสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการวางแผนการ

ด�าเนินงานควบคุมและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้ 

โดยเอกสารประกอบการสอบนี้ มีผลการประเมินคุณภาพ

อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.68, SD = .45)

 2. เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ  

(E1/E2) เท่ากับ 81.60/81.67

 3.  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  

( = 4.46, SD = .70) ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ

การสอน

กำรอภิปรำยผล
 เอกสารประกอบการสอน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2560 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธ

ยา มีโครงสร้างประกอบด้วย 1) ส่วนน�า 2) ส่วนเนื้อหา

และ ส่วนอ้างอิง โดยในส่วนรายละเอียดของเนื้อหา ของ

เอกสารประกอบการสอน มี 10 บท โดยมีผล การประเมิน

คุณภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา สุขาภิบาลสิ่ง

แวดล้อม อยู่ในระดับดีมาก ในด้านความมีประสิทธิภาพ 

พบว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ มีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เท่ากับ 81.60/81.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ก�าหนดไว้ที่ 80/80 เล็กน้อย อีกทั้งนักศึกษามีความพึง

พอใจในระดับมาก ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ

การสอนเนื่องจาก เอกสารประกอบ การสอนนี้มีเนื้อหา

วิชาและวิธีการสอนที่เหมาะสม โดยแต่ละเนื้อหาในแต่ละ

บทได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบอันเป็นผลจากการศึกษา

หลักสูตร อย่างละเอียดและได้รับค�าแนะน�าและความคิด

เห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในทุกแง่มุมที่มุ่งให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์และค�าอธิบายของรายวิชา

สอดคล้องกับนักวิจัยหลายคนที่ได้ศึกษาไว้ (Sacchanand, 

C., n.d.; Supapron, S., 2016; Office of Academic 

Affairs South East Bangkok College, 2015) ในส่วน

ของเนื้อหา เป็นการน�าเสนอรายละเอียดของความรู ้ที่

ทันสมัย มีความถูกต้อง ลุ่มลึก และสมบูรณ์ วิธีการน�า

เสนอเนื้อหา ใช้การบรรยาย การอ้างเหตุผล ใช้ภาษาที่

กะทัดรัด ชัดเจน อ่านง่าย มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และ 

สารัตภาพ รวมถึงมีภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ ประกอบ

เพื่อเสริมความเข้าใจและน่าสนใจ สอดคล้องกับนักวิจัย

หลายคนทีไ่ด้ศกึษาไว้เช่นเดียวกนั (Sacchanand, C.,  n.d.;  

Supapron, S., 2016; Office of Academic Affairs 

South East Bangkok College, 2015)

 การด�าเนินการพัฒนาเอกสารประกอบ การสอน

ได้พัฒนาขึน้ตามกระบวนการโดยการสงัเคราะห์องค์ความรู้

จากมาตรฐานคุณวุฒิกรอบคุณวุฒิ และหลักสูตรที่ต้องการ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอนขณะน้ัน หลักการเขียน

เอกสารประกอบการสอน ค�าอธิบายรายวิชา แผนการ

จัดการเรียนการสอน แล้วน�ามาสังเคราะห์ร่วมกับความ

คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างขึ้นเป็นเอกสารประกอบ

การสอนตามรายวิชาที่สอน ก่อนการน�าไปใช้จริงต้องผ่าน

กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 

การสอนนั้นก่อนในสองขั้นตอน คือ การทดลองใช้เบ้ืองต้น 

(Tryout) และการทดลองใช้จรงิ (Trial Run) ทัง้สองข้ันตอน

จะท�าการทดสอบประสทิธภิาพของกระบวนการ (Process: 

E1) และทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Process: E2) 

ในข้ันตอนของการทดลองใช้เบ้ืองต้น (Tryout) ประกอบ

ด้วย การทดลองใช้แบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และ

แบบสนาม (1:30) โดยก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 

ท่ี 80/80 แล้วน�าไปใช้จริงในช่วงภาคการศึกษาท่ีจัด การ

เรียนการสอนของรายวิชานั้น ในการทดสอบประสิทธิภาพ

ของเอกสารประกอบการสอน ท่ีผู้วิจัยหลายท่านได้พัฒนา

ข้ึนตามกระบวนการนี้ พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ E1/E2 ที่ 80/80 และมีคุณภาพจากการประเมิน

ของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดี ข้ึนไป (Brahmawong, C., 

2013; Nuprasert, K., 2017; Thunpraserd, U., & et al. 

2015; Thaneerat, A., & et al. 2016; Phuthanonnok, 

P., 2018; Chotklang, W., 2016; Manthaworwong, 

W., 2017; Phosawang, R., & et al. 2018; Sinthon, 

P., 2015; Datoo, A., 2013; Jamnongtam, A., & et 

al. 2019; Darapong, S., & et al. 2018)

 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการ

เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อมซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของนักวิจัยหลายๆ 

ท่านทีไ่ด้น�ามาอ้างองิและสนบัสนนุการวจิยันีท้ีพ่บว่า ผู้เรียน

มี ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน ท่ีน�ามาใช้ใน

การเรียนการสอน ในระดับมากถึง มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 

(Nuprasert, K., 2017; Thunpraserd, U., & et al. 2015; 

Thaneerat, A., & et al. 2016; Phuthanonnok, P., 

2018; Chotklang, W., 2016; Manthaworwong, W., 

2017; Phosawang, R., & et al. 2018; Sinthon, P., 

2015; Datoo, A., 2013; Jamnongtam, A., & et al. 

2019; Darapong, S., & et al. 2018)

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
 1. การน�าเอกสารประกอบการสอนนี้ ไปใช้ในการ

เรียนการสอน ควรตรวจสอบค�าอธิบายรายวิชาที่ท�าการ

เรียนการสอนอยู่ว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หรือไม่ และควรน�าไปปรับใช้ให้ตรงตามนั้น อีกทั้ง ควร

ปรับแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้สอดคล้องกัน

เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างเหมาะ

สม
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 2. หากต้องการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

ให้มีคุณภาพที่ดีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ควรมีการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบัน ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม 

และ เทคโนโลยีประกอบการด�าเนินการพัฒนา เพื่อให้มี

ความสอดคล้องและเหมาะสมในการเรียน การสอนยิ่งขึ้น

ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ท�าเพื่อ (1) ศึกษาสภาพ (2) สร้างรูปแบบ (3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล 1. สภาพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศลประกอบด้วย

การพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 3 ด้านคือ (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้รับบริการด้านการศึกษา 

(2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ (3) การมีส่วนร่วมในการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้และการ

วัดผลการประเมิน 2. รูปแบบที่สร้างขึ้นเป็นชุดของการน�าองค์ประกอบ 3 ด้านของสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศลมาก�าหนดเป็น 4 หัวเรื่องย่อยพร้อมเสนอรายละเอียดของการด�าเนินการ หัวเรื่องย่อยได้แก่ (1) 

เนื้อหาส�าคัญ - ให้การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา (2) วัตถุประสงค์หลักพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ (3) วิธีการของการพัฒนา - พัฒนาบุคลากรในการสร้างและ

ใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (4) กระบวนการสนับสนุนการพัฒนา - สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา 3. การประเมินความถูกต้องความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบแสดงให้เห็นผลอยู่ในระดับมาก

ที่สุดทั้งในด้านเนื้อหา ด้านวัตถุประสงค์ ด้านวิธีการพัฒนาและด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, โรงเรียนเอกชนการกุศล

Abstract

 The purpose of this research is to (1) study the condition (2) create a model (3) evaluate 

the model for the development of the quality of education of private charitable schools. 1. the  

condition of improving the quality of education of private charitable schools consists of the  

development of educational quality components in 3 aspects (1) the development of  

educational institutions that emphasize educational service recipients (2) personnel development for  

learning process development (3) participation in organizing and using learning resources and  

assessing results 2. The model was created as a set of 3 elements of the quality of education  
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development of private charitable schools in 4 sub-headings with details of the operation (1) important  

content - Provide learning process following the curriculum set in the school (2) the main  

objective - Develop the school curriculum that emphasizes the importance of educational service  

providers (3) the method of development - Develop personnel to create and use the school curriculum  

efficiently (4) development support process - Build cooperation with the community in  

implementing the school curriculum. 3. The assessment of the accuracy, feasibility, and usefulness of 

the model showed that the results were at the highest level in terms of content, objectives, methods 

of development, and support processes of the development of educational quality.

Keywords: Model for the development of educational quality, Educational quality, Private  

                 charitable schools

บทน�ำ
 โรงเรียนเอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา 

เป็นสถานศกึษาทีว่ดัเป็นผูถ้อืใบอนุญาต ตามพระราชบญัญตัิ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 15 (1) และ (3) ท่ีวัด

เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีคณะสงฆ์ พระภิกษุเป็นผู้บริหาร 

ด�าเนินการ และเป็นเจ้าของ ซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถ

คัดกรองนักเรียนที่มีระดับความพร้อมทางสติปัญญาโดย

ใช้การสอบแข่งขันเข้าเรียนหรือปฏิเสธการรับนักเรียนได้ 

เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้บริการประชาชนด้านการศึกษาสงเคราะห์ ตั้งแต่

ละดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลาย (ม.1-6) ทั้งสายวิทย์-คณิต สายศิลป์ และใน

ระดับวิชาชีพ ส่งผลให้ทางโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด

ในพระพทุธศาสนาต้องให้ความส�าคัญกบัการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาเป็นพเิศษ และจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องด�าเนนิการ 

โดยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีระบบหรือวิธีการท่ีจะ

พัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้

รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 แต่จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา ทีผ่่านมา กลบัพบ

ปัญหาของการจัดการศึกษา ดังนี้ (1) การพัฒนาหลักสูตร

ที่อิงกับหลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก ไม่มีความยืดหยุ่นต่อ

ท้องถิ่น (2) การขาดแคลนบุคลากร และไม่สามารถบริหาร

บุคลากรได้อย่างคล่องแคล่ว และเท่าทนัต่อการแก้ไขปัญหา 

(3) การไม่สนใจปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย หรือไม่ส่ง

เสริมการพัฒนาด้านวิชาการ เป็นต้น โดยจากปัญหาดัง

กล่าว จะพบว่ามีลักษณะเก่ียวพันกันท้ังจากปัจจัยภายใน

ของสถานศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ 

และการวัดผลประเมินผล และจากปัจจัยเชิงกระบวนการ

ของสถานศึกษา เช่น การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้น

ผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ การพัฒนาบุคลากร 

การมีส่วนร่วม

 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนา สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงท�าการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อก�าหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนการกุศล ให้เกิดการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธ

ศาสนา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรม 

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก�าหนดไว้ ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาองค์ประกอบสภาพการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล

 2. เพื่อก�าหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ
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ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล

 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล

ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
 กำรบริหำรคุณภำพทำงกำรศึกษำ

 ประเทศไทยเองได้มีการน�าเอาหลักการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการทางการศึกษาในทุกระดับ ปัจจัยที่ส�าคัญหนึ่งท่ี

ส�าคญัในการเพิม่คณุภาพการให้บรกิารทางการศกึษา ได้แก่ 

โรงเรียน รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการศึกษา 

เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การเอาใจ

ใส่ของครู การมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง การมี ส่วนร่วม

ของชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ คือ ความ

ก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน การเป็นพลเมืองท่ีดี 

มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการ

เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน (Sallis, 1996, p. 139) โดย 

Murgatroyd and Morgan (1993, p. 48) ได้ให้ความ

หมายของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของโรงเรียน

ไว้ว่า โรงเรียนกับคุณภาพ (Schooling and Quality) ท่ี

สัมพันธ์กันใน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) การประกันคุณภาพ 

(Quality Assurance) (2) การสร้างข้อตกลง (Contract 

Conformance) ก่อนที่จะประเมิน และ (3) คุณภาพของ

ผู้รับบริการ (Customer Driven Quality) เพื่อปรับปรุง

คุณภาพ 5 ขั้นตอน คือ (1) การจัดองค์การให้เป็นทาง

เดียวกัน มอบหมายหน้าที่และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (2) รูป

แบบองค์การต้องท�างานเป็นทีม พัฒนาทีมงาน และการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการทีมงานอย่างเป็นระบบ (3) มีเป้า

หมายเฉพาะขององค์การในการเพิ่มผลผลิต (4) ระบบการ

จัดการในองค์การเกิดจากการใช้เครื่องมือในการวัดผลและ

ผลย้อนกลับ

 สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาที่ส�าคัญของ Demingที่เรียกว่าวงจรคุณภาพ ใน 4 

กระบวนการ หรือที่เรียกว่า วงจร PDCA ดังนี้

 1. การวางแผน จะต้องมีการก�าหนดเป้าหมาย

การด�าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา และทรัพยากร

ที่ต้องใช้ ส�าหรับแผนต่าง ๆ ที่ควรจัดท�า คือ แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�า 

แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งสอดคล้อง

กับเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพ

และแผนงบประมาณ เป็นต้น

 2. การปฏิบัติตามแผน ซ่ึงในขณะด�าเนินการต้อง

มีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและผู้บริหารควรให้การส่ง

เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท�างานอย่างมีความ

สุข จัดสิ่งอ�านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

การปฏิบัติ ก�ากับ ติดตามการท�างาน ทั้งระดับบุคลากร 

รายกลุ่ม รายหมวด และให้การนิเทศ

 3. การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญที่

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะท�าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ 

ท่ีแสดงว่าการด�าเนินงานท่ีผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด 

โดยการประเมินต้องจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือ

จัดท�าเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล 

แปลความข้อมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการ

ประเมิน

 4. การน�าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อ

แต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้ว จะส่งผลให้คณะกรรมการ

รับผิดชอบน�าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผล แล้วน�า

เสนอผลต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารและบุคลากร น�าไปวางแผนในระยะต่อไปและ

จัดท�าเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมิน

ตนเอง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 ผู้วิจัยท�าการศึกษาองค์ประกอบสภาพการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ให้ได้อย่าง

ทั่วทั้งองค์การ จากปัจจัยเชิงกระบวนการของสถานศึกษา 

ประกอบด้วย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นผู้รับ

บริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ การพัฒนาบุคลากร การมี

ส่วนร่วม (จันทรานี สงวนนาม, 2553) และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะในหมวดท่ี 1 มาตรา 8 หมวดที่ 7 

มาตรา 9 หมวดท่ี 4 มาตรา 24 และมาตรา 22 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547) ซ่ึงมีลักษณะ

เก่ียวพันกันกับปัจจัยภายในของสถานศึกษา ประกอบ

ด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการจัด

และใช้แหล่งเรียนรู้และด้านการวัดผลประเมินผล (Tyler, 

1950, Taba, 1962, Saylor, Alexander, and Lewis, 

1981, Oliva, 1992, Skilbeck, 1984) ด้านการพัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้ (Osborne, 1985, Vygotsky, 1978, 

Driscooll, 1994, Hamachek, 1995, Zahoric, 1995, 

Murphy, 1997, Curry, 2003) ที่ส่งผลในการก�าหนดรูป

แบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการ

กุศล ดังนี้

กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ให้ได้อย่ำงท่ัวท้ังองค์กำร

  - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
  - ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการ 
    ศึกษาเป็นส�าคัญ
  - ด้านการพัฒนาบุคลากร
  - ด้านการมีส่วนร่วม 

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
เอกชนกำรกุศล

  - ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
  - ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  - ด้านการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้
  - ด้านการวัดผลประเมินผล 

องค์ประกอบสภำพกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนกำรกุศล

รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนกำรกุศล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 รูปแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน

เอกชนการกศุล เป็นการวจัิยแบบผสมวธิ ี(Mixed - Method 

Research) ท่ีประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quan 

titative Research) โดยการสอบถามสภาพการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ใช้การ

วิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ

ใช้การสังเคราะห์เพ่ือให้ได้องค์ประกอบสภาพการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนการกศุล และก�าหนด

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

การกุศล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 1. ประชากร ได้แก่ โรงเรยีนเอกชนการกศุลของวดั

ในพระพุทธศาสนา จ�านวน 102 โรงเรียน จ�าแนกเป็น (1) 

ภาคกลางเขต 1 จ�านวน 12 โรงเรียน (2) ภาคกลางเขต 2 

จ�านวน 17 โรงเรียน (3) ภาค เหนือ จ�านวน 21 โรงเรียน 

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จ�านวน 25 โรงเรียน 

(5) ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เขต 2 จ�านวน 14 โรงเรียน 

(6) ภาคใต้ จ�านวน 13 โรงเรียน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการ จ�านวนโรงเรียน

ละ 1 คน ผู้อ�านวยการ จ�านวนโรงเรียนละ 1 คน ตัวแทนครู 

จ�านวนโรงเรียนละ 1 คน และตัวแทนผู้ปกครอง จ�านวน

โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) รวมท้ังสิ้น 408 คน

 3. ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญของการสัมภาษณ์เชิงลึก

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

การกุศล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา จ�านวน 

7 คน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ โดยได้มาจากการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 4. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญของการก�าหนดรูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล 

ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลขนาดใหญ่ 

จ�านวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา จ�านวน 7 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 5. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญของการประเมินรูปแบบการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนการกศุล ได้แก่ 

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนการกุศล จ�านวน 30 คน ซึ่งได้มา

จากการเลอืกแบบตามสะดวก (Convenience Selection)
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 1. แบบสอบถามสภาพการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ที่มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ�านวน 1 ฉบับ 

รวมจ�านวน 80 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 

.8801 จากการทดลองใช้กับครูโรงเรียนเอกชนการกุศล 

จ�านวน 30 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  1.1 ตอนที ่1 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศลให้ได้อย่างทั่วทั้ง

องค์กร จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อ

เน่ือง ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วม จ�านวน 

40 ข้อ

  1.2 ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

พฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ ด้านการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผล

ประเมินผล จ�านวน 50 ข้อ

 2. แบบสัมภาษณ์เชงิลกึแนวทางการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน การกุศล

 3. แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ที่มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ�านวน 1 ฉบับ

 โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล

 2. สังเคราะห์เป็นประเด็นส�าคัญเพื่อน�าไปสู่การ

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

(1) แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 

(2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค�าถามแบบ

ปลายเปิด (3) แบบประเมินรูปแบบฯ

 4. น�าเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และ

การใช้ภาษา โดยหาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความ

สอดคล้องกันระหว่างข้อค�าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ 

(Index of Item – Objective Congruence หรือ IOC) 

ซึ่งได้ค่า IOC ของ (1) แบบสอบถาม เท่ากับ .810 (2) แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก เท่ากับ .850 และ (3) แบบประเมินรูป

แบบฯ เท่ากับ .890

 5. ปรับปรุง และแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอความร่วมมือจาก โรงเรียนเอกชน

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 102 โรงเรียน ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561

 2. จัดส่งแบบสอบถามสภาพการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล พร้อมซองเปล่าติด

แสตมป์ โดยก�าหนดระยะเวลาในการส่งกลับประมาณ 4 

สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสาร

 3. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การจัดการศึกษา จ�านวน 7 คน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับ

ประเทศ ในการสมัภาษณ์ เชงิลกึแนวทางการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล

 4. นัดหมายวัน และเวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึก

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

การกุศล

 5. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอความร่วมมือจากตัวแทนผู้บริหาร

โรงเรยีนเอกชนการกศุลขนาดใหญ่ จ�านวน 7 คน และผูท้รง

คณุวฒุด้ิานการบรหิารการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา จ�านวน 

7 คน เพื่อท�าการสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurs) 

ในการน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล

 6. จัดสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurs) 

เพื่อน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล ตามวันและเวลาท่ีก�าหนด

 7. จัดส่งรูปแบบ และแบบประเมินรูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล 

พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ โดยก�าหนดระยะเวลาในการ

ส่งกลับประมาณ 4 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสาร ไปยัง

ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนการกุศล จ�านวน 30 คน

 8. น�ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล กลับมาท�า การปรับปรุงและแก้ไข
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. หาคุณภาพของแบบสอบถามสภาพการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล โดยการหา

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient)

 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล 

ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และ การวิเคราะห์สมการถดถอย 

(Stepwise Regression Analysis) จากนั้นน�าเสนอในรูป

ของตารางประกอบความเรียง

 3. สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล จาก

นั้นน�าเสนอในรูปของความเรียง

 4.  สั ง เคราะห ์ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลจาก

แบบสอบถามสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกศุล กบัผลการสมัภาษณ์เชงิลกึแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล 

เพื่อสรุปเป็นองค์ประกอบสภาพการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล และน�าเสนอในรูปของ

ตาราง

 5. น�าองค์ประกอบสภาพการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล มาสังเคราะห์เป็นรูป

แบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการ

กุศล ตามสมการถดถอย ที่ได้

 6. วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้อง ความเป็นไปได้ 

และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) จากนั้นน�าเสนอในรูปของตารางประกอบ

ความเรียง

ผลกำรวิจัย
 จัดส่งแบบสอบถาม พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 

ไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการติดตามเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้ได้

ข้อมูลกลับมาภายในก�าหนดระยะเวลา ประมาณ 4 สัปดาห์ 

หลังจากได้รับเอกสาร ซึ่งต่อมา ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม

กลับมาจ�านวน 344 ฉบับ จากทั้งหมด 408 ฉบับ คิดเป็น

ร้อยละ 84.31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน�าเสนอได้

ดังนี้

 1. ผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ ตัวแทนครู และตัวแทน

ผู้ปกครอง ของโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธ

ศาสนาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนเอกชน

การกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ เขต 1 (ร้อยละ 23.26) รองลงมาอยู่ในภาคเหนือ 

(ร้อยละ 22.09) ในภาคกลางเขต 2 (ร้อยละ 17.44) ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ร้อยละ 12.79) ในภาคใต้ 

(ร้อยละ 13.95) และในภาคกลางเขต 1 (ร้อยละ 10.47) 

ตามล�าดับ

 2. สภาพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศลประกอบด้วยการพัฒนาองค์

ประกอบคุณภาพการศึกษา 3 ด้านคือ (1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้รับบริการด้านการศึกษา (2) 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ 

(3) การมีส่วนร่วมในการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้และ

การวัดผลการประเมิน ซึ่งต่อมาสามารถสังเคราะห์องค์

ประกอบสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนการกุศล ได้เป็น 3 ด้าน ตามสมการถดถอยการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศลให้

ได้อย่างท่ัวท้ังองค์การ ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการ

ศึกษาเป็นส�าคัญ (X
2
) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X

3
) และ

ด้านการมีส่วนร่วม (X
4
) ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ด้วยค่าอ�านาจการพยากรณ์ร่วมกันร้อยละ 56 (R2 = 

.560) คือ = .547 + .540(X
2
) + .224(X

3
) + .207(X

4
) 

ประกอบด้วย (1) ด้านการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาที่

เน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ (Y
1
X

2
) ได้แก่ (1.1) 

หลักสูตรต้องเน้นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระที่สอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถ่ิน (1.2) หลักสูตรต้องเน้นการ 

บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น และ 

(1.3) หลักสูตรต้องเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่าง 

ๆ (2) ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน

รู้ (X
3
Y

2
) ได้แก่ (2.1) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาสาระหลักสูตร ท้องถ่ินท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมความ

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย และอยู่

อย่างพอเพียง (2.2) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน

การวางแผนวิชาการ และจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีท�าประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของ



142 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ตน เพื่อชุมชนหรือสังคม (3) ด้านการมีส่วนร่วมในการ

จัดและใช้แหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล (X
4
Y

3
Y

4
) 

ได้แก่ (3.1) มีส่วนร่วมในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งการ

เรียนรู้ (3.2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

โดยร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่ครอบคลุม ภูมิปัญญาท้อง

ถ่ิน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการประสานงานวิชาการ

เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะฝีมือ ด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ประเพณีดีงาม มีความรัก ความนิยม 

ความชื่นชมความเป็นไทย (3.3) สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน

การวัดผลประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ

 3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล เป็นชุดของการน�าองค์ประกอบ

สภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

การกุศล ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เน้น

ผู ้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ (Y
1
X

2
) ด้านการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (X
3
Y

2
) และ

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ และการ

วัดผลประเมินผล (X
4
Y

3
Y

4
) ที่ได้จากผลการวิจัยในตอนท่ี 

1 มาก�าหนดให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาส�าคัญของการพัฒนา

คณุภาพการศกึษา วตัถปุระสงค์หลกัของการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา วิธีการของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  3.1 เน้ือหาส�าคัญของการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา

  เน้ือหาส�าคัญของการพฒันาคุณภาพการ

ศึกษา เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ได้อย่างสอดคล้อง

ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นการบูรณา

การข้ามกลุ่มสาระที่สอดคล้องกับความต้องการของท้อง

ถ่ิน เน้นการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่น และเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่าง ๆ

  3.2 วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา คือ การมุ่งพัฒนาให้มีหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ ดังนี้

   3 .2 .1 เพื่ อมุ ่ งพัฒนาให ้มี

หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาโดยให้นักเรียน

ได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสามารถ

พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) 

นักเรียนสามารถค้นหาความรู้จากหนังสือ และแหล่งความ

รู้ต่าง ๆ  (2) นักเรียนกล้าพูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็น 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น (3) นักเรียนสามารถตั้ง

ค�าถามเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (4) นักเรียนสามารถ

วางแผนการท�างานเป็นกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมาย (5) 

นักเรียนสามาถใช้สื่อต่าง ๆ ในการค้นหาความรู้

   3.2.2 เพือ่มุง่พฒันาให้มหีลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถ

คิดได้อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยมีตัวบ่งช้ี ได้แก่ (1) นักเรียน

แยกแยะข้อเท็จจริง รายละเอียด และสรุป ความคิดจาก

เรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดูได้ (2) นักเรียนสามารถบอกเหตุผลของ

สิ่งที่ตัดสินใจเลือกได้ (3) นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (4) นักเรียนสา

มารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน ผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

(5) นักเรียนสามารถเสนอรูปแบบวิธีคิดท่ีหลากหลาย (6) 

นักเรียนสามารถคิดคาดคะเนเหตุการณ์หรือคาดคะเนค�า

ตอบได้อย่างสมเหตุผล (7) นักเรียนสามารถคิดริเริ่มสร้าง

สรรค์ ผสมผสานความคิด มีผลงานท่ีแปลกใหม่

   3 .2 .3 เพื่ อมุ ่ งพัฒนาให ้มี

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียน

มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี้ 

ได้แก่ (1) นักเรียนสามารถจับประเด็น ใจความหลักจากสิ่

งท่ีอ่าน ฟัง ได้เหมาะสมกับระดับช้ัน (2) นักเรียนสามารถ

พูดสื่อสาร พูดสื่อความหมายได้ ถูกต้อง เหมาะสมกับ

สถานการณ์ (3) นักเรียนสามารถคิดเช่ือมโยงได้หลายมิติ

วิธี (4) นักเรียนสามารถสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แล้วสรุป

เป็นความรูไ้ด้เหมาะสมกบัระดบัชัน้ (5) นกัเรยีนสามารถท�า

งานเป็น ระบบตามกระบวนการ ข้ันตอนทางวิทยาศาสตร ์

(6) นักเรียนรู้เท่าทันโลกและสามารถปรับตัวในการด�าเนิน

ชีวิตได้อย่างเหมาะสม (7) นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับระดับช้ัน

  3.3 วิธีการของการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา เป็นการด�าเนินการเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

สามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน�า

ความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้ได้อย่างสอดคล้องตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

สถานศึกษา ดังนี้

   3.3.1 พฒันาครใูห้มคีวามรูค้วาม

สามารถในการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมส่ง
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เสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็น

ไทย และอยู่อย่างพอเพียง โดยมีตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) ครูใช้

ความรู้ความสามารถในการเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามส่ีวน

ร่วมในการก�าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น 

(2) น�าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนด

เน้ือหาสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น (3) ก�ากับดูแลให้

คณะครูก�าหนดเนื้อหาและจัดท�าสาระ การเรียนรู้หลักสูตร

ท้องถิ่นของแต่ละระดับชั้น (4) ก�ากับดูแลให้คณะครูน�า

หลักสูตรท้องถิ่นไปจัดท�าแผน การจัดการเรียนรู้และน�า

ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้น

   3.3.2 พัฒนาครูให้มีความรู ้

ความสามารถในการวางแผนวิชาการ และจัดการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ท�าประโยชน์เพื่อ

ท้องถิ่นของตน เพื่อชุมชนหรือสังคม โดยมีตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

(1) ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก

รายวิชาเพ่ือก�าหนดจุดเน้น และแนวทางการพัฒนา ยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ครูร่วมกันวางแผนก�า

หนดแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมท่ีชัดเจนเพื่อยกระ

ดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) ครูร่วมกันประเมินแผนการ

จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะ

สมไม่กระทบกับเวลาเรียนของนักเรียน (4) ครูร่วมกันก�า

กับติดตามแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน (5) ครูก�า

กบัการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกจิกรรมทีก่�าหนดไว้ในแผน 

(6) ครูสามารถคัดกรองนักเรียนเพื่อออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม (7) ครูสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งครูท�าหน้าที่เป็นเพียง ผู้ชี้แนะ 

(8) ครูสามารถน�าสื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  3.4 กระบวนการสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่หลอมรวมให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยสร้างความร่วมมือกับชุมชน

เพื่อสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้รับบริการ

ทางการศกึษาเป็นส�าคัญ การสนบัสนนุการจัดต้ังและพฒันา

แหล่งการเรียนรู้ ดังนี้

   3.4.1 มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง

และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้ม

แข็งทางวิชาการ ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีตัวบ่งช้ี 

ได้แก่ (1) ร่วมกันจัดสรรรายการหนังสือที่ตอบสนองความ

ต้องการส�าหรับครูและนักเรียนในทุกกล่มุสาระ (2) ร่วมกัน

จดัหาคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ให้เพยีงพอกบัความต้อง

การใช้ของนักเรียน (3) ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่ง 

เสริมให้นักเรียนสนใจมาใช้ห้องสมุด (4) ร่วมกันสนับสนุน

ชุมชนให้มส่ีวนร่วมจดัแหล่งเรยีนรูใ้นท้องถ่ินส�าหรบันกัเรยีน 

(5) ร่วมกันจัดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน

   3.4.2 สนับสนุนการมีส ่วน

ร่วมในการประสานงานวิชาการเพื่อวางแผนการจัดกิจ

กรรมให้นักเรียนมีทักษะฝีมือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ประเพณีดีงาม มีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความ

เป็นไทย โดยมีตัวบ่งช้ี ได้แก่ (1) สนับสนุนให้คนในชุมชน

ไปศึกษาดูงานด้านทักษะฝีมือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ประเพณีดีงาม มีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็น

ไทยเพื่อ มาถ่ายทอดให้นักเรียนและชุมชน (2) สนับสนุน

แหล่งเรียนร้แูละครูภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ท่ีมีอย่ใูน

ชุมชนให้ เข้มแข็งเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ส�าหรับนักเรียนและชุมชน (3) จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครอง

เก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก การดูแลปกครองเด็ก (4) ครูร่วมเป็น

คณะกรรมการท่ีปรึกษาให้กับ องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ  ใน

ชุมชน (5) ครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเผย

แพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ตามท่ีชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 

ร้องขอ (6) โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมาศึกษา

ค้นคว้าใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน

   3.4.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วม

ในการวดัผลประเมนิผลเพือ่การปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพ

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ โดยมีตัว

บ่งช้ี ได้แก่ (1) การใช้ผลการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุง

การใช้หลักสูตรในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูทุก

กลุ่มสาระ (2) การน�าผลการวัดผลประเมินผลไปใช้ในการ

ปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพหลกัสตูรและกระบวนการเรยีน

รู้ (3) การจัดท�าแผนการติดตามก�ากับการใช้หลักสูตร

 4. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนการกุศล ด้านเนื้อหาส�าคัญของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้านวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้านวิธีการของการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา และด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีความ ถูกต้อง ความเป็นไปได้ และความเป็น

ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อมูลมีการกระจาย

ตัวน้อย ดังแสดงในตาราง 1
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ตำรำง 1

ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการ

กุศลในภาพรวม (n = 30)

รำยกำร ควำมถูกต้อง ควำมเป็นไปได้ ควำมเป็นประโยชน์

SD แปลผล SD แปลผล SD แปลผล

เนื้อหาส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

4.83 .38 มากที่สุด 4.84 .31 มากที่สุด 4.87 .27 มากที่สุด

วัตถุประสงค ์หลักของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

4.98 .28 มากที่สุด 4.97 .23 มากที่สุด 4.96 .21 มากที่สุด

วิธีการของการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

4.85 .22 มากที่สุด 4.86 .23 มากที่สุด 4.96 .09 มากที่สุด

กระบวนการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

4.91 .21 มากที่สุด 4.94 .18 มากที่สุด 4.93 .20 มากที่สุด

โดยภาพรวม 4.88 .31 มากที่สุด 4.90 .27 มากที่สุด 4.91 .22 มากที่สุด

กำรอภิปรำยผล
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน�ามา

อภิปราย ดังน้ี

 จากผลการวจิยัทีส่ามารถสงัเคราะห์องค์ประกอบ

สภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

การกุศล ได้เป็น 3 ด้าน ตามสมการถดถอยการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศลให้ได้อย่าง

ท่ัวทั้งองค์การ ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็น

ส�าคัญ (X
2
) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X

3
) และด้านการ

มีส่วนร่วม (X
4
) ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนการกุศล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง

ไม่พบว่ามีตัวแปรด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน

สมการถดถอย และไม่พบกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการร่วมกันขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้

ขัดแย้งกับ น�้าฝน มงคลล้อม (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ

ศึกษาการจัดคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือ

พระแม่มาร ีเขตกรงุเทพมหานคร ทีพ่บว่า ระดบัการจดัการ

คุณภาพโดยรวม ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้น

ผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ การพัฒนาบุคลากร 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท�างาน และ

การจัดสภาพการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความ

จ�าเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการ

ศึกษาเพื่อผลักดันกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้ได้อย่างตรง

ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งใช้กระบวนการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่คอยก�ากับการ

ด�าเนินการหรือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ได้อย่างมีคุณภาพ

 ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จัดเป็นกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

เป็นหลักประกันของการด�าเนินกิจกรรมทางการศึกษา 

เช่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ 

และด้านการวัดผลประเมินผลอยู่แล้ว ประเด็นท่ีน่าสนใจ

จากสมการถดถอยท่ีได้บอกผู้วิจัยว่า หากต้องการให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

การกุศล ต้องด�าเนินการจัดการศึกษาโดย (1) เน้นผู้รับ

บริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ สอดคล้องตามผลจาก

การวิจัยที่ผู้วิจัยพบองค์ประกอบสภาพการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ให้เกิดการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเน้นผู้รับบริการทางการศึกษา

เป็นส�าคัญ โดยโรงเรียนต้องมีหลักสูตรที่เน้นการบูรณา

การข้ามกลุ่มสาระที่สอดคล้องกับความต้องการของท้อง

ถ่ิน เน้นการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถ่ิน และเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่าง ๆ (2) 

เน้นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต่อมาผู้วิจัยพบองค์ประกอบ

สภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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การกุศล ให้เกิดการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมส่งเสริม

ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย 

และอยู่อย่างพอเพียงพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ

ในการวางแผนวิชาการ และจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ท�าประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน 

เพื่อชุมชนหรือสังคม ขัดแย้งกับ Moses (2014) ท่ีว่า การ

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การมีองค์ประกอบที่ส�าคัญท่ีจะ

น�าโรงเรียนไปสู่ความส�าเร็จ ได้แก่ การปรับปรุงอย่างต่อ

เน่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มพลังอ�านาจให้

คร ูการเน้นผูร้บับรกิารทางการศกึษาเป็นส�าคญัและการจดั

สภาพการเรียนรู้ไปทางบวก และ (3) เน้นการมีส่วนร่วม

ซึ่งต่อมาผู้วิจัยพบองค์ประกอบสภาพการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ให้เกิดมีส่วนร่วม

ในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริมให้

ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยร่วมกันพัฒนาองค์

ความรู้ที่ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมในการประสานงานวิชาการเพื่อวางแผนการจัดกิจ

กรรมให้นักเรียนมีทักษะฝีมือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

ประเพณีดีงาม มีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความ

เป็นไทย

 นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังสามารถก�าหนดรูป

แบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการ

กุศล ซ่ึงประเด็นที่ผู้วิจัยใคร่ขอน�าผลการวิจัยในประเด็นนี้

มาอภิปราย ได้แก่ (1) การก�าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่มุ ่งพัฒนาให้มีหลักสูตรสถานศึกษา  

การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการของท้อง

ถิ่น และการพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่าง ๆ (2) วิธีการ

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ (3) กระบวนการ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่หลอมรวมให้

ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยสร้างความร่วมมือ

กับชุมชนเพื่อสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น

ผู้รับบริการทางการศึกษาเป็นส�าคัญ การสนับสนุนการจัด

ตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า หลักสูตร

สถานศึกษาจะเป็นตัวก�าหนดให้โรงเรียนเอกชนการกุศลมี

คุณภาพในการจัดการศึกษา ขัดแย้งกับ Shipe (2014) ท่ี

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงเรียน และ

พบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเกี่ยวข้องการกับการ

วางแผนกลยุทธ์ การสนับสนุนจากผู้บริหารท่ีเข้มแข็ง การ

ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การ

ปรับปรุงการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การจัด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การใช้การอบรมใน

การพฒันาบุคลากรโดยเฉพาะ จะสอดคล้องกบัการใช้ทฤษฎี

แรงจูงใจในการบริหารงาน ซ่ึงไม่มีประเด็นของหลักสูตร

สถานศึกษาแต่อย่างใด โดยการพัฒนาบุคลากร และการ

มีส่วนร่วมเป็นเพียงวิธีการสนับสนุนให้มีหลักสูตรสถาน

ศึกษาท่ีดีเท่านั้น ท้ังท่ีในความเป็นจริงควรจะเป็นประเด็น

หลักในการก�าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งจะน�าไปสู่วิธีการและ

กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนการกุศล เพราะหลักสูตรเป็นเพียงชุดของกิจกรรมท่ี

สถานศกึษาก�าหนดให้นกัเรยีนได้เรยีนรู ้เพือ่พฒันานักเรียน

ท้ังด้านสติปัญญา ทักษะ เจตคติ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนเท่านั้น ดังนั้น การจะ

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีดี ได้นั้น จึงควรเกิดจากประเด็น

หลัก คือ การพัฒนาบุคลากร และการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

 1. โรงเรียนเอกชนการกุศล ควรน�ารูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล 

ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท้ัง

ในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ

บริหารงานบุคลากร และการบริหารท่ัวไป เพื่อยกระดับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้อย่างต่อ

เนื่องและมีประสิทธิผล

 2. โรงเรียนเอกชนการกุศล ควรน�ารูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศล ไป

ประยกุต์ใช้ในการก�าหนดแนวทางการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวน

ได้ส่วนเสียทางการศึกษาในการพัฒนาครูให้มีความรู้ความ

สามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน�า

ความรู้ความสามารถมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

ได้อย่างสอดคล้องตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

 3. โรงเรียนเอกชนการกุศล ควรมีการวางกรอบ

แนวทางการใช้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาแบบมี

ส่วนร่วม เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดตั้งและ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระส�าคัญในการ
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของหลักสูตรสถานศึกษา

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาเพือ่พฒันา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของการพัฒนาครูที่มีความทัน

สมยั สามารถรองรบัการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้ได้ตามทกุ

ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพผู้เรียนของหลักสูตรสถานศึกษา

 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพื่อจัดท�า

แผนการตดิตามก�ากบัการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน เพือ่ให้เกดิ

การระบุประเด็น จุดเน้น รูปแบบ ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้าน

การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล 

ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ

ตามหลักสูตร มีความสามารถในการคิด และมีทักษะชีวิต 

ได้ต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถาน

ประกอบการในยุคดิจิทัล (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุค

ดิจิทัล จ�าแนกตามลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือผู้จัดการฝ่ายบัญชีในนิคมอุตสาหกรรม

บางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการจ�านวน 240 แห่ง ท�าการเก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานประกอบด้วย independent sample t-test และ One way ANOVA ท่ีระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายบัญชีต่อคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์

ของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยความต้องการล�าดับที่ 1 ได้แก่คุณสมบัติด้าน

ทักษะทางวิชาชีพ ด้านที่มีความต้องการคือด้านทักษะทางลักษณะเฉพาะบุคคล ในเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ 

สามารถจัดการตนเองได้ ล�าดับที่ 2 ได้แก่คุณสมบัติด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านท่ีมีความต้องการคือด้านการบัญชี

การเงินและวิชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของจริยธรรมทางวิชาชีพ ล�าดับที่ 3 ได้แก่คุณสมบัติด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ด้านที่มีความต้องการคือระบบการยื่นเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องของระบบการช�าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ล�าดับ

ที่ 4 ได้แก่คุณสมบัติด้านทักษะด้านภาษา ด้านที่มีความต้องการคือภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  ในเรื่องของทักษะในการ

อ่านภาษาต่างประเทศ

ค�ำส�ำคัญ: คุณสมบัตินักบัญชี, ยุคดิจิทัล, ทักษะทางวิชาชีพ

Abstract

 The objectives of this independent study were (1) to study the qualifications of desirable  

accountants in a digital age, and (2) to compare the qualifications of desirable accountants in a 

digital age classified by nature of industry. The sample group used in the study was accountant  

managers from 240 workplaces in Bangchan Industrial Estate in Bangkok and Bangpoo industrial 

estates in Samut Prakarn Province. Data were collected by using questionnaires. The statistics used 

for data analysis were descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and standard 

deviation and Inferred statistics consisting of independent sample t-test and a One-way ANOVA at the  

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถำนประกอบกำรในยุคดิจิทัล
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statistical significance level of 0.05. The study indicated that the level of opinions of accounting  

managers on the qualifications of desirable accountants of the enterprises in the digital age as a whole 

was high. The first need of qualifications was professional skills. The area needed was personality 

skills which included responsibility in duties and the ability to manage oneself. The second desirable  

qualification was accounting professional knowledge. The areas in demand were accounting, finance, 

and professional ethics.  The third need was the knowledge of digital technology. The demand side 

was the electronic document submission system which included the internet payment system. The 

fourth need was language skills. The demands needed were English and other languages in terms of 

reading skills in foreign languages.

Keywords: qualifications of accountants, a digital era, professional skills

บทน�ำ
 เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นนโยบายที่ส�าคัญเก่ียวกับ

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และสืบเนื่องจากนโยบาย

ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภา

ในส่วนของนโยบายการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริม ภาค

เศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง

จริงจัง ซ่ึงจะท�าให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าทันต่อโลกสมัยใหม่

และสามารถแข่งขันได้ (ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 

2558)

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการ 

จนท�าให้บทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีเปลี่ยนแปลง

ไป นักบัญชีในยุคก่อน ถูกก�าหนดบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ด้วยการบันทึกบัญชี วางระบบบัญชี จัดท�า

งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด แล้วส่งข้อมูลบัญชี

ให้กับผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อ

น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป (สุวรรณ หวังเจริญเดช, 2560) 

เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค

แห่งเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นนักบัญชีในยุคดิจิทัลจึงมีการ

ขยายบทบาทออกไปจากความรับผิดชอบเดิม ไปสู่บทบาท

ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น โดยนักบัญชีจะต้อง

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล กระบวนการ

ท�างานขององค์กร ความพร้อม ด้านวชิาชพี กฎหมาย ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยดีจิทิลัและความพร้อมของ

องค์กร ซึง่จะท�าให้นกับัญชต้ีองมบีทบาทและคณุสมบตัเิพิม่

มากข้ึน ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์

ขององค์กร การน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงาน

บัญชี รวมทั้งการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลที่มีส่วนช่วย

ในการตัดสินใจ ของผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้คุณสมบัตินักบัญชี

ในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสถานประกอบการต้องการ 

(บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, 2561)

 จากเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ท�าการศกึษา คณุสมบัตขิองนกับัญชทีีพ่งึประสงค์ของสถาน

ประกอบการในยคุดจิทัิล ท้ังนีเ้พือ่ให้ทราบถึง คณุสมบตัขิอง

นักบัญชีในยุคดิจิทัลตามความต้องการของสถานประกอบ

การ ซ่ึงผลดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในทางการ

พัฒนาบุคลากรทางด้าน ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ทักษะ

ทางวิชาชีพ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้าน

ภาษาให้กับองค์กร นักบัญชีสามารถน�าข้อมูลไปใช้พัฒนา

ตนเองให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการในยุคดิจิทัลต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 ในการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง

ประสงค์ของสถานประกอบการในยุคดิจิทัล มีการก�าหนด

วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการวิจัยตามความ
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เป็นมาและความส�าคัญของปัญหา ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่สถาน

ประกอบการต้องการ ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้าน

ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ

ทักษะด้านภาษา

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชี

ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการตาม ลักษณะธุรกิจ

อุตสาหกรรม

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557) 

ได้ก�าหนดคุณสมบัติส�าหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีให้

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาสากล (International 

Education Standard: IES) ที่ออกโดยสหพันธ์นักบัญชี

ระหว่างประเทศ (IFAC) ทั้ง 8 ฉบับ โดยมาตรฐานการ

ศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ได้มีการปรับปรุง อธิบาย

หลักการที่ใช้ในการก�าหนดและสื่อสารข้อก�าหนดส�าหรับ

การเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางบัญชีโดยข้อก�าหนดในการ

เข้าสู่วิชาชีพบัญชีได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษาฉบับ

ที่ 2-6

 สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ (2561) ข้อ

บังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี

 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการ

พ้ืนฐานของจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

 1. ความซื่อสัตย์สุจริต

 2. ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ

 3. ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 4. การรักษาความลับ

 5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ

 กระทรวงศึกษาธกิาร (2562) เร่ืองมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีในส่วนของคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบ

ด้วย

 1. การมคีณุธรรมจรยิธรรม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

 2. มคีวามรอบรูใ้นศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์

อืน่ท่ีเกีย่วข้อง สมารถบูรณาการและประยกุต์ความรูไ้ด้อย่าง

เหมาะสม และมีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อ

เนื่อง

 3. มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สมารถใช้ดุลยพินิจ

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ และมคีณุลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบ

การ

 4. มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบใน

งานที่ท�าร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น

ร่วมมือร่วมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี

 5. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทัน

สมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กรมสรรพากรส�านกัวชิาการแผนภาษ ี(2559) การ

ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 รายละเอียดของโครงการนี้ประกอบด้วยราย

ละเอียด 3 โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันดังนี้

 1. e-withholding Tax ระบบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนจากการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแบบเดิม 

ให้ผู้จ่ายเงินได้สั่งให้ธนาคารกลายเป็นผู้ท�าหน้าท่ีหักภาษี

และน�าส่งข้อมูลการหักภาษีให้กับสรรพากร ท้ังการจ่าย

เงินท้ังในและต่างประเทศ โดยระบบนี้เริ่มใช้งานแล้ว

 2. e-Tax Invoice/e-Receipt ระบบใบก�ากับ

ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนการจัดท�าใบก�ากับภาษีและ

ใบรับเงินเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บข้อมูล

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบของกรมสรรพากร โดยเริ่ม

จากธุรกิจรายใหญ่ท่ีมีรายได้เกิน 30 ล้าน ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2561

 3. e-filing ระบบการช�าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

ให้ยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิก

การยืน่แบบกระดาษ(ยกเว้นแต่บางกรณ)ี เริม่จากธรุกจิราย

ใหญ่ท่ีมีรายได้เกิน 30 ล้าน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ลักษณะธุรกิจอุตสำหกรรม

 1. รูปแบบการด�าเนินงาน
 2. ทุนจดทะเบียน
 3. ระยะเวลาในการด�าเนินงาน
 4. ขนาดขององค์กร
 5. รูปแบบการจดทะเบียนใน 
     ตลาดหลักทรัพย์
 6. สัดส่วนร่วมทุนกับชาวต่างชาติ
 7. ช่องทางในการจัดจ�าหน่าย

คุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์

 1. ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
 1.1 การบัญชีการเงินและวิชาที่เกี่ยวข้อง
 1.2 ความรู้และความช�านาญในด้านเทคโนโลย ี
            สารสนเทศ
 2. ทักษะทางวิชาชีพ
 2.1 ทักษะทางปัญญา
 2.2 ทักษะทางวิชาการเชิงการปฏิบัติและหน้าที่งาน
 2.3 ทักษะทางลักษณะเฉพาะบุคคล
 2.4 ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร
 3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 3.1 ระบบการยื่นเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
            (E-filing)
 3.2 เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech Technology)
 3.3 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
            (Digital Literacy)
 4. ทักษะด้านภาษา
 4.1 ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่น

สมมติฐำนกำรวิจัย
 สถานประกอบการที่มีรูปแบบการด�าเนินงาน ทุน

จดทะเบียน ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ขนาดขององค์กร 

รูปแบบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สัดส่วนร่วมทุน

กับชาวต่างชาติ และช่องทางการจัดจ�าหน่ายแตกต่างกัน มี

ความต้องการคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่าง

กัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของสถานประกอบการในกลุ่ม

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน

ทั้งสิ้น  240 แห่ง (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 

2561) ซึ่งเป็นลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง

 การศึกษาครั้งนี้ ใช ้กลุ ่มตัวอย่างแบบการสุ ่ม

ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น คือกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดย

พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่ม

ที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยก�าหนดขึ้นเพื่อ

ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการวิจัยและตัวแปรของ

การวิจัย โดยท�าการศึกษาค้นคว้าจาก แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิด 

ซึ่งแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งรายละเอียดของ

ค�าถามออกเป็น 4 ส่วน

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่

พึงประสงค์

 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับคุณสมบัตินัก

บัญชีท่ีพึงประสงค์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 การศึกษาครั้งนี้ ใช ้กลุ ่มตัวอย่างแบบการสุ ่ม

ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น คือกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดย
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พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่ม

ที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 แหล่งข้อมูลในการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 

2 ประเภทคือ

 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่

ข้อมูล ที่เกิดจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่

ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. สถิติเชิงพรรณนา

  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

ผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา(Descriptive 

Statistics) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อย

ละ (Percentage)

  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานประกอบการโดยใช้สถิติพรรณนา(Descriptive 

Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อย

ละ (Percentage)

  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ โดยใช้หลักสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)

 2. สถิตเิชงิอนมุาน ผูว้จิยัท�าการทดสอบสมมตฐิาน 

ซึง่วเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู จากการน�าข้อมลูจาก

การตอบแบบสอบถาม เข้าสูก่ระบวนการวเิคราะห์ทางสถติิ 

โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent 

Sample t-Test) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลีย่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ ด้วยการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนจ�าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) ก�าหนด

ระดับความมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Level of Significance) 

ท่ี 0.05

ผลกำรวิจัย

ตำรำง 1

ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ในภาพรวม

คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน

ระดับ กำรแปล
ผล

1. ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 4.156 .5137 มาก

2. ทักษะทางวิชาชีพ 4.271 .4781 มาก

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3.803 .5633 มาก

4. ทักษะด้านภาษา 3.712 .7599 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.028 .4656



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2564 153

ตำรำง 2

ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์รายละเอียดในภาพรวม

คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำน

ระดับ กำรแปล
ผล

1. ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
1.1 การบัญชีการเงินและวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.2 ความรู้และความช�านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.308
3.854

.531

.646
มากที่สุด

มาก

2. ทักษะทางวิชาชีพ
2.1 ทักษะทางปัญญา
2.2 ทักษะทางวิชาการเชิงการปฏิบัติและหน้าที่งาน
2.3 ทักษะทางลักษณะเฉพาะบุคคล
2.4 ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร

4.233
4.150
4.352
4.253

.547

.605

.496

.541

มากที่สุด
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.1 ระบบการยื่นเอกสารผ่านอิเล็คโทรนิกส ์
     (Electronic Filing)
3.2 เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)
3.3 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
     (Digital Literacy)

4.071

3.392
4.028

.667

.744

.624

มาก

ปานกลาง
มาก

4. ทักษะด้านภาษา
4.1 ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น 3.712 .759 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.035 .614

 ผลการวิจัยจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่า 

คุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ มี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยภาพ

รวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.028 เมื่อ

พิจารณารายคุณสมบัติพบว่า อยู่ในระดับมากทุกประเด็น

เช่นเดียวกัน โดยความต้องการล�าดับที่ 1 ได้แก่คุณสมบัติ

ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.271 ด้านที่

มีความต้องการคือด้านทักษะทางลักษณะเฉพาะบุคคล ใน

เรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถจัดการตนเอง

ได้ ล�าดับที่ 2 ได้แก่คุณสมบัติด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.156 ด้านที่มีความต้องการคือด้านการ

บัญชีการเงินและวิชาท่ีเก่ียวข้อง ในเรื่องของจริยธรรมทาง

วชิาชีพ ล�าดบัท่ี 3 ได้แก่คณุสมบัตด้ิานความรูด้้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.803 ด้านท่ีมีความต้องการคือ

ระบบการยื่นเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องของระบบ

การช�าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ล�าดับท่ี 4 ได้แก่คุณสมบัติ

ด้านทักษะด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.712 

ด้านท่ีมีความต้องการคือภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  ใน

เรื่องของทักษะในการอ่านภาษาต่างประเทศ
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ตำรำง 3

แสดงผลการทดสอบของสถานประกอบการที่มีรูปแบบการด�าเนินงานแตกต่างกัน จะมีความต้องการคุณสมบัติของนัก

บัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน

คุณสมบัติของนักบัญชี
ที่พึงประสงค์

บริษัทจ�ำกัด
N = 210

บริษัทจ�ำกัด (มหำชน)
N = 30

t Sig

Mean SD Mean SD

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 4.143 0.537 4.256 0.291 -1.741  .087

ทักษะทางวิชาชีพ 4.251 0.501 4.417 0.231 -3.046 .003**

ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3.762 0.584 4.095 0.247 -5.504 .000**

ทักษะด้านภาษา 3.671 0.786 4.000 0.455 -3.312 .002**

ภาพรวมคุณสมบัติ 3.999 0.488 4.232 0.153 -5.330 .000**

ตำรำง 4

แสดงผลการทดสอบของสถานประกอบการที่มีระยะเวลาในการด�าเนินงานแตกต่างกัน จะมีความต้องการคุณสมบัติของ

นักบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน

คุณสมบัติของนักบัญชี
ที่พึงประสงค์

ควำม
แปรปรวน                    

SS df MS F Sig

1. ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.763
62.325
63.088

2
237
239

.381

.263
1.451 .236

2. ทักษะทางวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

1.792
52.838
54.630

2
237
239

.896

.223
4.018 .019*

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

3.907
71.945
75.852

2
237
239

1.954
.304

6.435 .002**

4. ทักษะด้านภาษา ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

9.338
128.700
138.038

2
237
239

4.669
.543

8.598 .000**

ภาพรวมคุณสมบัติ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

2.416
49.401
51.818

2
237
239

1.208
.208

5.796 .003**

หมายเหตุ: * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัยจากตารางที่ 3 พบว่า สถานประกอบ

การที่มีรูปแบบการด�าเนินงานแตกต่างกัน ได้แก่ 1) บริษัท

จ�ากัด 2) บริษัทจ�ากัด (มหาชน) มีความต้องการคุณสมบัติ

ของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

หมายเหตุ: * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 ผลการวิจัยจากตารางที่ 4 พบว่า สถานประกอบ

การที่มีระยะเวลาในการด�าเนินงานแต่งต่างกัน ได้แก่ 1) 

ต�่ากว่า 10 ปี 2) 11-20 ปี 3) 20 ปีขึ้นไป มีความต้องการ

คุณสมบัตินักบัญชีท่ีพึงประสงค์แตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ตำรำง 5

แสดงผลการทดสอบของสถานประกอบการที่มีสัดส่วนร่วมทุนกับชาวต่างชาติแตกต่างกัน จะมีความต้องการคุณสมบัติ

ของนักบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน

คุณสมบัติของนักบัญชี
ที่พึงประสงค์

ควำม
แปรปรวน                    

SS df MS F Sig

1. ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.595
62.494
63.088

2
237
239

.297

.264
1.128 .325

2. ทักษะทางวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

1.540
53.090
54.630

2
237
239

.770

.224
3.437 .034*

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

2.869
72.983
75.852

2
237
239

1.435
.308

4.658 .010*

4. ทักษะด้านภาษา ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

8.602
129.436
138.038

2
237
239

4.301
.546

7.875 .000**

ภาพรวมคุณสมบัติ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

1.553
50.265
51.818

2
237
239

.776

.212
3.661 .027*

หมายเหตุ: * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัยจากตารางที่ 5 พบว่า สถานประกอบ

การที่มีสัดส่วนร่วมทุนกับชาวต่างชาติแตกต่างกัน ได้แก่ 1) 

ไม่มีสัดส่วน 2) มีสัดส่วนไม่เกิน 49% 3) มีสัดส่วนมากกว่า 

49% มีความต้องการคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว้

อภิปรำยผลกำรวิจัย
 จากการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีท่ี

พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคดิจิทัล โดยกลุ่ม

ตัวอย่างคือผู้จัดการฝ่ายบัญชีจากนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร และนิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดั

สมุทรปราการ พบว่า

 คุณสมบัติด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี และทักษะ

ทางวชิาชพี มีความต้องการในระดบัมาก แสดงว่าผู้ท�าบญัชี

มบีทบาทส�าคญัต่อสถานประกอบการ คุณภาพของข้อมลูท่ีดี

ย่อมส่งผลต่อคณุภาพของข้อมลูทางบญัช ีจึงท�าให้ผูท้�าบญัชี

ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดท�าบัญชีอย่างถูก

ต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีการก�าหนด

คณุสมบตัแิละเงือ่นไขของผูท้�าบญัชไีว้ในมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะช่วย

พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ รวมถึง

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงาน

ตามความรบัผดิชอบทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ อมุาพร บญุทอง (2559) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง 

การศึกษาคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยกระบวนการความรู้

ความเข้าใจ และปัจจัยกระบวนการท�างาน ที่มีผลต่อความ

พร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ผล

การศกึษาพบว่า ระดบัความพร้อมเพือ่การรองรบัเศรษฐกจิ



156 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ดิจทิลัอยูใ่นระดบัมากได้แก่ ด้านวชิาชพีบญัช ีด้านกฎหมาย 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านองค์กร และ มงคล  

กิติวุฒิไกร และมนัสดา ชยสวนียากรณ์ (2559) ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีในความ

ต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตสาขาการบัญชีตาม

ความต้องการของสถานประกอบการคือทักษะทางวิชาชีพ

ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากเรียงตามล�าดับดังนี้ 1) ด้าน

ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการธรุกจิ 2) ด้านทกัษะ

วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 3) ด้านทักษะทางปัญญา 

4) ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 5) ทักษะการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

 คุณสมบัติด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พบ

ว่าอยู่ในระดับมาก แสดงว่าสถานประกอบการเห็นความ

ส�าคัญของการยื่นแบบรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

เนื่องจากกรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบเพ่ือให้ผู้เสีย

ภาษีสามารถด�าเนินการผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์

อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่การป้อนข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบ

แสดงรายการที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ซ่ึงเป็นการอ�านวยความสะดวกให้สถานประกอบการ ทั้ง

ในด้านการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคดิ ของกรมสรรพากร ส�านกัวชิาการแผน

ภาษี (2559) และอนุชิต ศิริรัชนีกร (2562) ได้ให้ความรู้ 

แง่คิด และเล็งเห็นความส�าคัญด้าน ระบบการยื่นเอกสาร

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) ส่วนพิมรักษ์ พรหมปา

ริต (2559) และส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2561) มี

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ทางการเงิน (Fintech Technology) และธิดา แซ่ชั้น และ

ทัศนีย์ หมอสอน (2559)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การรู้ดิจิทัล 

นิยาม องค์ประกอบ และสถานการณ์ในปัจจุบัน และพร

ชนิตร ลีนาราช (2560) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ทักษะการรู้

ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ทั้งหมดนี้ได้ให้ความ

ส�าคัญเกี่ยวกับ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 คุณสมบัติด้านทักษะด้านภาษา พบว่าอยู่ในระดับ

มาก สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการติดต่อ

สื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่

มีชาวต่างชาติถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้านการค้า

หรือการลงทุน นักบัญชีในปัจจุบันมีบทบาทส�าคัญในการ

ติดต่อสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีรวม

ท้ังเป็นคู่คิดคู่กับผู้บริหาร ดังนั้นนักบัญชีจึงมีความตื่นตัว

ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้อง

กับ ขนิฐา นิลรัตนานนท์ (2559) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ที่มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย เพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า 

ความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี มีความพร้อมในระดับมาก 

ได้แก่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย 

ด้านวิชาชีพ

 สรุปล�าดับความต้องการคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี

พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม บางชัน 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร และนคิมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวัด

สมุทรปราการ มีความต้องการดังนี้ ทักษะทางวิชาชีพมี

ความต้องการสูงสุดโดยเฉพาะ ทักษะทางลักษณะเฉพาะ

บุคคล ในด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ี สามารถจัดการ

ตนเองได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ล�าดับรองลงมาคือ ความ

รู้ทางวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะในส่วนของ การบัญชีการเงิน

และวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านจริยธรรมทางวิชาชีพ ล�าดับ

ท่ีสามคือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนของ ระบบ

การยื่นเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing) ใน

ด้าน ระบบการช�าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ล�าดับสุดท้าย

คือ ทักษะด้านภาษาในส่วนของ ภาษาอังกฤษและภาษา

อื่น ในด้านการอ่านภาษาต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวิจัยสามารถน�าไปพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีเนื้อหา

ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันตรงกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ

 2. ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาขีด

ความสามารถของนักบัญชี ในเรื่องของคุณสมบัติของนัก

บัญชีท่ีพึงประสงค์ ในด้านของ ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

ทักษะทางวิชาชีพ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะ

ด้านภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ

 3. ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้กับหน่วยงานต่าง 

ๆท่ีมีความสนใจ เก่ียวกับคุณสมบัตินักบัญชีท่ีพึงประสงค์ 

โดยน�าไปพัฒนาต่อยอดได้
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Abstract

 The purposes of this research were as follows: (1) to study the effects of the instructional 

process using Cooperative Language Learning (CLL) on fluency development of sixth-grade students’ 

oral communication skills and (2) to investigate their opinions towards the instructional process. The 

participants were 35 sixth-grade students studying in a private school in Chon Buri Province in the 

academic year 2019. The quantitative and qualitative data were collected in 15 periods experiment. 

The research instruments were lesson plans integrating the Cooperative Language Learning approach, 

oral fluency scoring rubric, questionnaire and self-evaluation form and semi-structured interview.  

Statistics employed for quantitative data analysis were the percentage, mean standard deviation, t-test. 

The qualitative data were analyzed with content analysis. The finding revealed that the post-learning 

achievement instructional process using Cooperative Language Learning on fluency development of 

students’ oral communication skills was significantly higher than pre-learning at the .05 level; and (2) 

students had positive opinions towards learning English through the Cooperative Language Learning 

approach.

Keywords: English Instructional Process, Cooperative Language Learning, English oral communication  

                fluency, Oral communication

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือทีมีต่อการพัฒนา

ความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยปากเปล่าของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่หก และศึกษาความเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาในปีการศึกษา 

Effects of Instructional Process Using Cooperative Language Learning (CLL)  

on Fluency Development of Sixth-Grade Students’ Oral Communication Skills

ผลของกระบวนกำรสอนโดยใช้กำรเรียนรู้ภำษำแบบร่วมมือที่มีต่อกำรพัฒนำควำมคล่อง 

ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษด้วยปำกเปล่ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่หก

Phonsuda Phrueksa1 and Ra-shane Meesri1

พรสุดา พฤกษา1 และ ราเชน มีศรี1
1Teaching English as a Foreign Language (International Program), Faculty of Education,  

Chulalongkorn University
1การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ), คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Received: November 18, 2019

Revised: December 18, 2019

Accepted: December 20, 2019



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2564 159

2562 ภาคเรียนที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ�านวน 35 คน งานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพภายใน 15 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ, 

เกณฑ์การให้คะแนน, แบบประเมินตนเอง, แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนหลังการเรียน ผลของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ

ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยปากเปล่าของนักเรียนเพิ่มข้ึนก่อนการเรียนโดยใช้การเรียนรู้

ภาษาแบบร่วมมือ แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนมีความคิดเห็นทางบวกต่อการเรียนการสอน

โดยใช้การเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ

ค�ำส�ำคัญ: การบวนการสอนภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ, ความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยปาก 

             เปล่า, การสื่อสารภาษาด้วยปากเปล่า

Introduction
 In Thailand, English plays the major roles 

in society, and English is a compulsory course in 

basic core curriculum of Thailand (Foley, 2005). 

According to the Ministry of Education of Thailand, 

sixth-grade Thai students are expected to reach 

A1 level in Common European Framework of  

Reference for Languages (CEFR) meaning that 

they can understand and use familiar everyday 

expressions and very basic phrases aimed at 

the satisfaction of needs of a concrete types. 

Moreover, the ministry of education provides 

the national standardize test (ONET: Ordinary  

National Educational Test) to evaluate the  

academic achievement of Thai students in grade 

6, 9 and 12. Unfortunately, in the academic 

year 2017, the average score of English subject 

of sixth-grade students throughout the nation 

was only 36.14 out of 100 indicating the low  

language proficiency of Thai students (NIETS, 

2017). Due to the extensive content in the  

curriculum, inadequate preparation students and 

teachers, classroom management and lack of integ 

ration of English to other learning areas and the  

limitations of the assessment system (Foley, 

2005), the English instruction in Thailand could 

not meet the satisfaction or the standard set by 

the government. In addition, the exams focus 

more on reading and grammar, not writing and 

speaking which are more demanding in the real-life 

situations and the workplace (Wiriyachitra, 2002). 

 In every skill, speaking is difficult for Thai 

students (Khamkhien, 2010). Nualsri (2012) also 

reported that students got nervous and worried 

when they spoke with the foreigners or made 

mistakes in front of their peers. In line with 

Koçak (2010) that second language anxiety has a  

negative effect on the oral performance of  

speakers of English as a second language.

Objectives
 The objectives of this study were 1) 

to investigate the effects of the instructional  

process using Cooperative Language Learning (CLL) 

to develop English oral communication skills of 

sixth-grade students’ fluency and 2) to examine 

the sixth-grade students’ opinions toward the 

instructional process using Cooperative Language 

Learning (CLL) to develop their English oral  
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communication skills’ fluency.

Literature Review
 1. Cooperative Learning

 Cooperative Learning is a specific kind of 

collaborative learning. In Cooperative learning, 

students work together in a small group on a  

structured activity. They are individually  

accountable for their work and the work of the 

group which is also assessed. Cooperative group 

work face-to-face and learn to work as a team. 

Cooperative learning is defined as students  

working together to attain group goals that  

cannot be obtained by working alone or  

competitively.” (Adams, 2013 as cited from  

Johnson et al., 1986). In other word, “cooperation 

is working together to accomplish shared goals” 

(Johnson, Johnson & Smith, 2014 as cited from 

Johnson & Johnson, 1989,1999; Johnson) According 

to Johnson, Johnson and Holubec (2013), there 

are five basic elements of cooperative learning; 

1.) Positive Interdependence, 2.) Face-to-Face 

Promotive Interaction, 3.) Individual Accountability, 

4.) Social Skills, 5.) Group Processing. Hence, the 

Cooperative Language Learning (CLL) approach 

was integrated in the instructional process in 

this study based on the key elements of the 

Cooperative Language Learning (CLL). The two 

techniques of Cooperative Language Learning 

(CLL); think-pair-share (students think on their own 

and share their idea with their pairs and then to 

the whole class) and Round Robin presentation 

(students present the information in a small group 

and the audiences rotate to the next group for 

the presenters to speak more than one rounds), 

were applied in the instructional process using 

CLL as it is proved that these two techniques can 

promote students’fluency development of oral 

communication skills (Usman, 2015; Raba, 2017; 

Aristy et al., 2019; Nation, 1989).

 2. Oral Communication Skills

 Accord ing Dougherty  (2018) ,  the  

process of oral communication practice has  

s t r ong  i n te rdependen t  o f  t h ree  com 

ponents; speaking, listening and pronunciation, 

hence teacher must provide enough time for  

students to practice speaking and listening in the  

classrooms. According to Alam and Uddin 

(2013), the keys factors that enhance language  

learners’ oral communicat ion sk i l ls  are  

opportunities to practice, teaching strategies 

and peer or self-correction. The teaching steps 

include the presentation, practice and production. 

The oral communication skills were the terminal 

objectives of the instructional process using CLL 

in this study.

 3. Fluency Development

 Rehearsal and repetition are the keys for 

successful oral communication skills fluency, as  

familiarity with language increases through 

repetition, fluency also improves (Rossiter et 

al., 2010 as cited in Bygate, 2001; Gatbonton 

& Segalowitz, 2005). In addition, less anxiety 

and supportive environment and enjoyable 

teaching strategies could encourage students 

to speak confidently and fluently (Tanner &  

Chapman, 2012). Consequently, the instructional  

process using CLL (think-pair-share, Round Robin  

Presentat ion techniques) could develop 

students’oral communication fluency.

 4. Related Studies

 Recent studies on Cooperative Language 

Learning (CLL) revealed that Cooperative Language 

Learning has positive effects on speaking skills 

and attitudes towards learning English (Al-Tamini, 

2014). Moreover, Cooperative Language Learning 

plays crucial roles in enhancing EFL learners’  

students’ oral communication skills (Ahmed 
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& Bedri, 2017). In an investigation of the effec 

tiveness of cooperative learning strategy through 

English village for teaching speaking skill, it is found 

that Cooperative Learning has positive effects on 

speaking skills (Hengki et al., 2017). In a nutshell, 

Cooperative Language Learning has positive  

effects on oral communication skills. Using  

Cooperative Language Learning (CLL) techniques to 

teach enhances and improves students’ speaking  

ability (Aristy et al., 2019; Tirtanawati, 2016), 

likewise Think-Pair-Share Cooperative Language 

Learning (CLL) technique also improves students’ 

oral communication skills in EFL classrooms (Raba, 

2017) and improves speaking ability (Usman, 2015).  

Furthermore, it has been proved that pair and 

small group interactions has positive effects on 

oral tasks (Lasito and Storch, 2013).

Conceptual Framework

Figure 1 Framework of the research study of the effects of Cooperative language Learning (CLL) on  

            fluency development of sixth-grade students’ oral communication skills

Methodology
 The study was one-group pretest and 

posttest experimental research design imple 

menting quantitative and qualitative methods. 

The study was carried out for 15 periods in the 

first semester of the academic year 2019. The 

study is divided into two phases; development 

of the instructional process and implementation 

of the instructional process.

 The quantitative data was collected using 

pretest and posttest oral presentation and the 

questionnaire. The qualitative data was collected 

through semi-structured interview investigating 

students’ attitudes towards the instructional 

process.
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Population and Sample
 There are 35 sixth-grade students who 

enrolled in semester 1, the academic year 2019 

participated in the experiment using purposive 

sample.

Research Tools
 The research instruments of this research 

were pretest and posttest oral presentations  

using rubric scoring with focus on speaking  

fluency (Pearson, 2005), the instructional process 

using CLL, questionnaire and self-assessment form. 

The steps of designing the research tools include 

the following: Phase I - The preparation of the 

oral communication instruction using Cooperative 

Language Learning, think-pair-share and Round 

Robin presentation techniques

 The first step was to study the core  

curriculum of the foreign language strand. Then the 

concepts related to oral communication ability. 

Needs analysis was conducted before preparing the 

instruments to investigate the contents students 

interested in and what sources of information 

they like to use. Next, the scope and sequence 

of the course was done to plan the course. After 

that, the lesson plans were conducted. The pilot 

study was done with other group of 35 sixth-grade 

students before the experiment and the lesson 

plans were verified to check the effectiveness 

by the experts who were the head of Foreign  

Language Department of Maryvit Affiliated Schools 

and a university lecturer at Faculty of Education, 

Burapha University . Lastly, the instruments were 

revised according to the results of the pilot study 

and the suggestions from the experts. Phase 

II – the implementation of the instruction using 

Cooperative Language Learning, think-pair-share 

and Round Robin presentation techniques

 In the pretest of the oral communication 

ability, students were tested individually with the 

researcher and three foreign teachers who were 

taking the role of examiners. After taking the 

pretest, the lesson plans were implemented. The 

posttest of the oral communication ability was 

tested by the same examiners using the same 

scoring rubric which was designed with 4 rating 

scales showing the demonstrated competence  

( 4 = the highest).

 After the instruction, the questionnaire 

and semi-structured interview which were  

revised based on the suggestions of the  

advisor were used to investigate students’ attitudes  

towards the course and assess themselves on oral  

communication improvement.

Data Collection
 The researcher collected the questionnaire 

from sixth-grade students in a private school in 

Chon Buri, Thailand. The researchers made the 

interview with 35 samplings who participating 

in the study and 1 teacher who was the class  

advisor of the students.

Statistical Analysis
 Statistic employed for data analysis were 

mean, standard deviation and t-test as shown in 

Table 1.
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Table 1

Descriptive statistics of students’ English Oral communication ability test scores

Mean SD t p

pre 1.8 0.75 -4.932

post 2.25 0.98 .000*

*P<.05 n=35

 As shown in Table 1, the maximum score 

of the test were 4 points. There is the difference 

between the English oral communication pretest 

and posttest at 0.00 level (P<.05). From table 1, 

the posttest total mean score, 2.25, is higher than 

that of the pretest, 1.8. The difference between 

the total mean scores of the pretest and the  

posttest is -0.45. In addition, the standard  

deviation of the posttest, 0.98, is bigger than that 

of the pretest, 0.75. These findings indicate that 

there were significant differences between the 

prettest and postttest mean scores at a significant 

level (p<.05). In other words, students received 

the better scores in the posttest as they had 

better oral communication skills.

 In conclusion, the posttest scores of oral 

communication ability test were significantly higher 

than the pretest. Therefore, the first hypothesis 

in this study was accepted.

 The second research question concerned 

students’ opinions towards learning through  

Cooperative Language Learning (think-pare-share 

and Round Robin presentation) instruction. The 

responses are summarized in the following table. 

Table 2

The questionnaire Interpretation

Statement M SD Meaning

Part 1 Group work

I like working in groups or in pairs rather than working alone. 3.4 .81 Agree

I like to have specific role in my group. 3.3 .68 Agree

I am proud of myself that I can help my group finish the task. 3.6 .54 Agree

I can ask my groupmates who do not help to do something. 2.8 .87 Agree

I think working in groups make me understand the lesson better. 3.5 .65 Agree

I feel comfortable when I work in groups. 3.5 .61 Agree

Part 2 Teaching Strategies

Thinking together helps me understand the lesson more. 3.4 .69 Agree

I can share my opinions in my group well. 3.0 .65 Agree

I am proud of myself that I can share my opinion in my groups. 3.4 .65 Agree

I am willing to speak more when I talk in a small group. 3.5 .56 Agree
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I feel more comfortable when I present my poster for small group 
of people than for the whole class.

3.4 .73 Agree

I think I speak better when I give many rounds of presentation. 3.4 .74 Agree

I can answer questions when I give presentation well. 3.0 .76 Agree

Part 3 English Skills Development

I can speak English better. 3.4 .77 Agree

I can understand when my friends talk to me in English. 3.2 .71 Agree

I can give my opinion in English when I discuss in groups. 3.2 .68 Agree

I can ask my friends for clarification when I don’t understand what 
they say.

3.2 .83 Agree

I can explain what my friends ask me to make them understand 
what I mean.

3.2 .85 Agree

 In part I, pair work and group work, the 

students agreed that working in pairs or groups 

is better than working alone in terms of under 

standing the lessons and feeling more comfortable. 

 In part II, talking about teaching stra 

tegies, they agreed that discussing the idea in 

small groups made them more willing to speak 

and have more opportunity to speak.

 In part III, talking about the student’s 

improvement in oral communication ability, the 

students agreed that they have been improved 

after participating in the instruction using Co 

operative Language Learning (think-pair-share and 

Round Robin presentation) as they could express 

their ideas, give the presentation, ask and answer 

questions during the presentation.

 In line with the semi-structured interview, 

students have positive attitudes towards learning 

and they feel more confident communicating in 

English as they can answer questions orally in 

English when they had an interview. For example, 

a student reported that he had a lot of fun 

learning in this course as he could work with his 

friends. A students also reported the goodness 

of CLL that Studying in this course helped them 

practiced working in groups and being a group 

leader helped him learned how to solve the 

problems that occurred during the group work. 

In addition, a student reported that Studying in 

this course made him more confident to speak 

as he thought he could speak better than before. 

Many rounds of presenting the posters helped 

him become more confident to speak.

Result
 The results were divided into two parts 

which included the effects of the instructional 

process using Cooperative Language Learning 

(think-pair-share and Round Robin presentation 

strategies) on fluency development of sixth-grade 

students’ oral communication skills and students’ 

opinions towards the instructional process using 

Cooperative Language Learning (think-pair-share 

and Round Robin presentation strategies).

 The effects of the instructional process 

using Cooperative Language Learning

 Students’ pre and posttest scores are  

significantly different meaning that the instructional 

process using Cooperative Language Learning 

(CLL) had positive effects on students’ English 

oral communication skills. Moreover, the result 

from the questionnaire and semi-structured  
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interview investigating students’ attitudes towards 

the course revealed that students had positive 

attitudes and believed they themselves perform 

better after the course.

Discussion
 The purposes of this study were to  

investigate the effects of the instructional  

p r o ce s s  u s i n g  Coope r a t i v e  L an gua ge  

Learning (CLL) to develop English oral com 

munication skills of sixth-grade students’ fluency  

and examine the sixth-grade students’ opinions 

toward the instructional process. The results were 

discussed into two aspects which are the fluency 

of oral communication ability and students’ 

opinion towards the instruction.

 The Fluency of Oral Communication  

Ability

 One of the hypotheses investigated that 

after learning through the Cooperative Language 

Learning (think-pair-share and Round Robin  

Presentation) instruction, the posttest score of 

fluency of English oral communication ability 

was higher than the pretest at the 0.05 significant 

level. After learning through the Cooperative  

Language Learning (think-pair-share and Round 

Robin Presentation) instruction, the finding showed 

that the posttest mean scores were significantly 

higher than the pretest mean scores. It meant 

that the Cooperative Language Learning (think 

-pair-share and Round Robin Presentation)  

instruction could enhance students’ fluency on 

oral communication ability as showing in the  

increased number of the posttest scores after the 

implementation of the instructional process using 

CLL in table 1. Consequently, findings showed 

that students had the improvement of oral  

communication ability and got advantages from 

the instruction using Cooperative Language  

Learning, think-pair-share and Round Robin  

Presentation techniques.

 Students’ Opinion toward the Instruction 

 The other hypothesis proposed that  

students would have pos i t ive opin ions  

towards learning through the oral communication  

instruction using Cooperative Language Learning, 

think-pair-share and Round Robin Presentation 

techniques. The survey of students’ opinion 

was divided into two main parts which are the 

opinion towards the instruction using Cooperative  

Language Learning, think-pair -share and 

Round Robin Presentation techniques and the  

improvement of oral communication fluency.

 According to the results, students like 

working cooperatively in pairs or groups better 

than working individually as working in groups 

helped reduce their anxiety and working in 

small groups made students more confident 

to speak or express their opinions. Moreover, 

having the specific roles in groups made them 

proud of themselves and enjoyed working with 

others as no one was left behind when doing the 

group work. Some students stated the problems  

occurring during working in groups; for example, 

one group member did not actively engaged, 

but the situation the group members fixed this  

situation by talking to that member who did not 

help that he/she could not give the presentation if 

he/she did not understand the content very well. 

 In summary, the results showed that the 

instruction using Cooperative Language Learning, 

think-pair-share and Round Robin Presentation 

techniques could enhance students’ fluency 

on oral communication skills as suggested in  

Gömleksiz (2017), Dellicarpini (2009), Sugeng & 

Suryani (2018), Chikh & Hank (2016), Hsiung (2012), 

Jacob & Kimura (2013), Ghaith (2010), Alamri 
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(2018), Smith et al. (2005). Therefore, students 

had positive opinion towards the instruction 

using Cooperative Language Learning, think-pair 

-share and Round Robin Presentation techniques. 

The motivation would help students enhance  

positive opinion.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ (1) การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะ สังกัดมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 

11 คณะ ผู้ให้ข้อมูลคณะละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 1 คน อาจารย์ จ�านวน 1 คน เลขานุการ จ�านวน 1 

คน นักศึกษา จ�านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารกิจกรรม

นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารกิจกรรม

นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย ได้แก่ 1.ด้านการวางแผน ควรก�าหนดการประชุมเพื่อวางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ทุกครั้ง 2. ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นตามแผนการ

จัดกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ 3. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม และ 4. ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินการ

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารกิจกรรมนักศึกษา, กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

 The purposes of this research were to find (1) educational administration management 

on encouraging arts and cultures for Student Affairs in Eastern Asia University (2) the guidelines of  

Educational Administration for Students Affairs on encouraging arts and cultures for Student Affairs 

in Eastern Asia University Research Population Samples consisted of 11 faculties in Eastern Asia  

แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกรรมนักศึกษำ ด้ำนกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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University. There were 6 research informant from every faculty which were 1 executive, 1 instructor, 

1 secretary and 3 students from each faculty. There were 66 research participants in total. Research 

instruments were questionnaires on Educational Administration for Student affairs on arts and cultures in  

Eastern Asia University. Frequency value, Percentage, Arithmetic Average, Standard Deviation,  

Content Analysis. The result found out 1. Educational Administration for Student affairs on arts and 

cultures in Eastern Asia University are in a great performance as a whole. 2. The Guidelines of Edu 

cational Administration for Students Affairs on encouraging arts and cultures are (1) plan: the Student  

Affairs should set the meeting goals and brief the strategies before every single Arts and Cultures  

Activities (2) do: the Student Affairs should adjust and manage the time and duration of the activities  

associated to the plan (3) check: the organization should inspect and evaluate the plan and project 

to set the course of the activities into the same direction and (4) act: the university should use the 

result from the evaluation to make progress on activities.

Keywords: Develop Student Affairs, Administration in Art and Cultural Promotion Activities,  

                 Eastern Asia University.

บทน�ำ
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคมยุคใหม่

ซ่ึงเรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างท่ัว

ถึงและรวดเร็วในทั่วโลก การหลั่งไหลของวัฒนธรรมและ

วัตถุทั้งทางชาติตะวันตก ชาติตะวันออกมีอิทธิพลมากข้ึน 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายภาคส่วน ประชากร

ทุกคนจึงควรเข้าใจ ปรับตัว และเตรียมตัวรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะท�าให้

ประชากรในสังคมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ

เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ การสร้างประชากรให้มีคุณภาพ

จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและส�าคัญ

 การศึกษาจึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ประชากร

มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้นในทุกยุค ทุกสมัย ประชากรทุกคนจึงต่างมีความคาด

หวังที่จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูงที่สุด คือการได้เข้า

รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเป็นอีก

หนึ่งสถาบันในสังคมไทยที่ทุกคนต่างให้ความสนใจและ

ต้องการจะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพื่อหวังจะได้รับความรู้ 

มีความสามารถและน�าความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนาประเทศ

ชาติ สังคมให้ก้าวไกลต่อไป เมื่อทุกคนมีจุดมุ่งหมายได้รับ

การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาเพื่อน�าความรู้ไปใช้พัฒนา

ตนเอง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถ

ให้นักศึกษาน�าประโยชน์มาใช้ได้ในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงถ้าเป็น

เช่นนั้นแล้วการเรียนรู ้แต่เฉพาะในห้องเรียนคงไม่เพียง

พอต่อการเรียนรู ้ในปัจจุบันท่ีก้าวเข้าสู ่โลกในยุคโลกา 

ภวิตัน์ท่ีนกัศกึษาจะต้องได้รบัการพฒันาท้ังทางด้านวชิาการ

และด้านการท�ากิจกรรมท้ัง 5 ด้าน คือ กิจกรรมส่งเสริม

คณุลกัษณะบณัฑติ กจิกรรมกฬีา กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา

จึงควรมุ่งเน้นสร้างกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง

ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวของนักศึกษา และ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้ตระหนักเห็นความส�าคัญ

ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ด�าเนินงานตามภารกิจของสถาบัน

อุดมศึกษาด้วยปรัชญา ปณิธาน ท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตให้

เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมใน

การด�ารงชีวิตมีความสามารถในการใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ใน

การปรับตัวกับสภาวการณ์และถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็น

สากล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้มีการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษาที่เป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้นักศึกษา

และบุคลากรได้ท�ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ 
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การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การบรรยาย

พิเศษจากวิทยากรระดับชาติ การแข่งขันกีฬา การบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้มี

ความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน มหาวิทยาลัยและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 การจัดกิจกรรมร่วมกับการเรียนในมหาวิทยาลัย

จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญและควรให้ความสนใจ การจัดการศึกษา

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม

ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นการจัดการศึกษานอกจากจะมุ่งเน้นให้มนุษย์มีการ

พัฒนาทางด้านความรู้แล้ว ยังต้องจัดการศึกษาให้พัฒนา

ในทุกด้านเพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 

การจัดกิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่จะท�าให้การพัฒนามนุษย์เป็น

ไปตามเป้าหมาย และในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝัง

จิตส�านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก

รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย 

ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาค

ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ

ของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ

ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก

พ่ึงตนเอง มคีวามรเิริม่สร้างสรรค์ ใฝ่รูแ้ละเรยีนรูด้้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีได้นั้น ก็ต้องเริ่มจาก

การปลูกฝังให้เข้าใจและเห็นถึงความส�าคัญทางศิลปะและ

วัฒนธรรม เพราะศิลปะและวัฒนธรรมคือสิ่งที่จะท�าให้คน

เราไม่ลืมรากเหง้าและเข้าใจการด�ารงชีวิตของสังคมอย่าง

แท้จริง เป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความ

เจรญิงอกงามของคนในชาตโิดยเฉพาะอย่างยิง่ในความเป็น

มนุษย์ที่มีจิตใจงามรักสงบด�ารงยึดมั่นในศีลธรรม มีความ

คิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ท�าให้

เกิดความภูมิใจและสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่น

ได้น�าไปสู่สันติสุข สันติธรรมในการด�าเนินชีวิต

 ดังนั้น กิจกรรมนักศึกษาในด้านส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมจึงเป็นกิจกรรมแห่งการเรียนรู้และเข้าใจ

ชีวิต มีความส�าคัญและน่าสนใจในการศึกษาเพื่อน�ามาซ่ึง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ปัญหำของกำรวิจัย

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ก�าหนดให้มีการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาซึ่งเป็นอีกภาระหนึ่งท่ีมีความส�าคัญ 

อันจะช่วยพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการจัดการศึกษา

ในช้ันเรียน การจัดการศึกษาในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว 

ไม่สามารถช่วยสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ได้ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก�าหนดกรอบ

การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีทุกมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติ รวม

ถึงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียท่ีได้มีการก�าหนดกิจกรรม

นักศึกษาไว้ 5 ด้านตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี พ.ศ.2559 ดงันี ้1) ด้านวชิาการ

ท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 2) ด้านกีฬาและ

การส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อม 4) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5) 

ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้าน

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก

ด้านกิจกรรมที่จะท�าให้นักศึกษาส�านึกรักษ์และภูมิใจใน

วัฒนธรรมไทยและเลือกบริโภควัฒนธรรมอื่น ๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนั้น แต่ละคณะจะเป็นผู้

ดูแลรับผิดชอบและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า

ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจ

ถึงศาสตร์วิชา ธ�ารงค์ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ

ชาติและบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมี

คุณภาพ มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ พิธี

ไหว้ครูคณะและมหาวิทยาลัย พิธีประดับปีกเครื่องหมาย

การบิน พิธีประดับบ่าอินทนูช้ันปี พิธีดื่มน�้าปรุงศักดิ์สิทธิ์

และประดับเข็ม Rx พิธีน้อมร�าลึกพระคุณครูและติดเข็ม

ช้ันปี กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สาขามุสลิม กิจกรรมชมรม

ดนตรีไทย กิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียง East Wind 

กิจกรรมวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมชมรม English Club  

โครงการถวายเทียนพรรษา เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันการจัด

กิจกรรมในแต่ละปีนั้น มหาวิทยาลัยมีปัญหาในการด�าเนิน

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งใน

ด้านการวางแผน ทีไ่ม่ได้ก�าหนดการประชมุก่อนจดักจิกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกครั้ง ไม่มีการวางแผนเพื่อ

พัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มี

ความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม ด้านอุปกรณ์

ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ไม่รองรับการจัดกิจกรรมเท่า
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ที่ควรเพราะมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จึง

ท�าให้มหาวิทยาลัยมีปัญหาในด้านการจัดการ การบริหาร

กิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพอ

สมควร การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการจัด

ท�ากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา คณะ

และมหาวิทยาลัย ในแต่ละกิจกรรมจะต้องใช้งบประมาณ

เพื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมขึ้น งบประมาณจึงเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการสนับสนุนให้กิจกรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่าง

เต็มก�าลัง ด้านการปฏิบัติตามแผน ไม่มีการปรับปรุงระยะ

เวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นตาม

แผน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาไม่มีความสนใจท่ี

จะเข้าร่วมกิจกรรม ดังจะสามารถสังเกตได้จากอาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจ�านวนน้อย

กว่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ การมีบทบาทและการมีส่วน

ร่วมในภาระงานของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มี

ความเกี่ยวข้องต่อกิจกรรมน้ันยังไม่มีความชัดเจนในด้าน

การวางแผนและการปฏิบัติงานมากพอจึงท�าให้เมื่อปฏิบัติ

งานกิจกรรมเกิดปัญหาในการจัดการภาระหน้าที่ความรับ

ผิดชอบของแต่ละบุคคล ด้านการตรวจสอบและประเมิน

ผล ไม่มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ และด้านการ

พัฒนาปรับปรุง ไม่มีการน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ด�าเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป 

อีกทั้งมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียยังไม่เคยมีการประเมิน

การบริหารและการประกันคุณภาพของกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้ปฏิบัติไปว่ามีผลการด�าเนินงาน

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้ก�าหนดไว้หรือ

เป็นไปตามหลักการ การด�าเนินการจัดกิจกรรมที่ดีหรือไม่ 

และเมื่อวิเคราะห์แล้วมีจุดที่ควรแก้ไขและจัดการอย่างไร 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษายังไม่มีแผน

ปฏิบัติงานที่ดีและขาดการปฏิบัติให้ครบวงจรคุณภาพ  จึง

ท�าให้การบริหารและจัดกิจกรรมไม่ทราบถึงผลการด�าเนิน

การเพื่อที่จะน�าผลการด�าเนินการมาพัฒนาการจัดกิจกรรม

ให้ดีขึ้นได้

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจึงมีความสนใจ

ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชียเพื่อน�าผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ

ด�าเนินงานบริหารกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ให้มีความสมบูรณ์เป็นบัณฑิตที่พร้อมก้าวออกไปเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อทราบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้าน

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย

 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหาร

กจิกรรมนกัศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม

ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ค�ำถำมกำรวิจัย

 1. การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่ง

เสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อยู่ในระดับใด

 2. แนวทางการพฒันาการบรหิารกิจกรรมนกัศกึษา

ด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรมของมหาวทิยาลัย

อีสเทิร์นเอเชียเป็นอย่างไร

กำรทบทวนวรรณกรรม

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีระบบของ

ลุนเนนเบิร์กและออร์นสไตน์ (Lunenburg and Ornstein, 

2012) ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการในเชิงระบบว่าประกอบด้วยตัว

ป้อน (input) ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การ

จัดการ กระบวนการ (Transformation Process) ได้แก่ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท�านุ

บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ ผลท่ีได้รับ 

(Output) ได้แก่ คุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา คุณลักษณะ

ของนักศึกษา โดยมีสภาวะแวดล้อม (Context) ท้ังสภาพ

เศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงมีอิทธิพล

ต่อคุณภาพขององค์กรท้ังในทางจริงและในทางอ้อม รวม

ถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาองค์กรต่อไป แนวคิดด้านการบริหารกิจกรรม

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้มีการก�าหนด

กระบวนการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาโดยยึดหลัก

กระบวนการวงจร PDCA ตามคู่มือการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ดังนี้ 1) ด้านการ

วางแผน 2) ด้านการปฏิบัติตามแผน 3) ด้านการตรวจสอบ
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และประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ซ่ึงสถาบัน

อุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้าน

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะ

สมและครบถ้วน มีการจัดท�าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

ในการจัดท�าแผนและการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัด

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษา ในทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการ มีการ

ประเมินผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแนวทางการพฒันาการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยใช้กระบวนการการบริหาร

คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle, 1993) ซ่ึงได้แก่ 1. 

การวางแผน (Plan) 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) 3. การ

ตรวจสอบ (Check) 4. การพัฒนาและปรับปรุง (Act) ใน

การด�าเนินงานวิจัยกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ดัง

ภาพประกอบท่ี 1

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 เพ่ือให้การวิจัยด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงก�าหนดขั้นตอนเป็น 3 

ขั้นตอน ดังน้ี

 ตอนที่ 1 วางแผนและจัดเตรียมโครงการวิจัย

เป็นการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย จากเอกสาร ต�ารา ข้อมูล สถิติ ระเบียบ 

ค�าสั่ง หลักสูตร วรรณกรรม ผลการวิจัย รายงานของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค�า

แนะน�าและความเห็นชอบในการจัดท�าโครงร่างงานวิจัย 

รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ  ให้สมบูรณ์

น�าเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ตอนที่ 2 การด�าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัย

สร้างเครื่องมือ ทดสอบและปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง

ของเครื่องมือ น�าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

แล้วน�าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง 

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์

ข้อมูล

 ตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย เป็นข้ันตอนของ

การจัดร่างรายงานการวิจัยเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

การค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข 

ข้อบกพร่อง ตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัด

พมิพ์และส่งรายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑติวทิยาลยั 
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เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

เร่ือง “แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย” เสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพ

ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศหญิง จ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 เป็นเพศ

ชาย จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ด้านอายุมีอายุ

ไม่เกิน 25 ปี จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รอง

ลงมาคือ มีอายุ 36-45 ปี จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.21 มีอายุ 26-35 ปี จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.67 และมีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.64 ด้านประสบการณ์ในการท�างาน เป็นนักศึกษา 

จ�านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.01 มีประสบการณ์

น้อยกว่า 5 ปี จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 มี

ประสบการณ์ 11 – 15 ปี จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.63 และมีประสบการณ์ 15 ปีข้ึนไป จ�านวน 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.63 ด้านวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่ก�าลังศึกษา

ระดับปริญญาตรี จ�านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มี

วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.21 มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ�านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.16 และมี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 9 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 ด้านต�าแหน่งหน้าท่ี ส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษา จ�านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.99 รอง

ลงมาคือ ต�าแหน่งผู้บริหาร จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.67 ต�าแหน่งอาจารย์ จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.67 และต�าแหน่งเลขานุการ จ�านวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.67

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจกรรม

นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ตำรำง 1

แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ 

วัฒนธรรม ในภาพรวม

ตัวแปร ผู้บริหำร อำจำรย์ และ
เลขำนุกำร
(n=33)

นักศึกษำ
(n=33)

รวม (n=66)

SD ระดับ SD ระดับ SD ระดับ

ด้านการวางแผน (P) 4.41 0.59 มาก 4.00 1.01 มาก 4.20 0.80 มาก

ด้านการปฏิบัติตามแผน (D) 4.38 0.61 มาก 4.05 0.94 มาก 4.21 0.77 มาก

ด้านการตรวจสอบและประเมนิ

ผล (C)

4.50 0.62 มาก 4.03 0.86 มาก 4.26 0.74 มาก

ด้านการพัฒนาปรับปรุง (A) 4.36 0.69 มาก 3.98 0.87 มาก 4.17 0.78 มาก

รวม 4.41 0.63 มาก 4.00 0.92 มาก 4.21 0.77 มาก
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 การบรหิารกจิกรรมนกัศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิ

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.21, 

SD = 0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (  = 4.26, SD = 0.74) 

ด้านการปฏิบัติตามแผน (  = 4.21, SD = 0.77) ด้านการ

วางแผน (  = 4.20, SD = 0.80) ด้านการพัฒนาปรับปรุง 

(  = 4.17, SD = 0.78) ตามล�าดับ

 เมื่อน�ามาจ�าแนกรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้บริหาร 

อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน (  = 

4.41, SD = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายละเอียดเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านการตรวจสอบและ

ประเมินผล (  = 4.50, SD = 0.62) ด้านการวางแผน  

(  = 4.41, SD = 0.59) ด้านการปฏิบัติตามแผน (  = 

4.38, SD = 0.61) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act)  

(  = 4.36, SD = 0.69)

 กลุม่นกัศกึษา พบว่ามคีวามคดิเหน็ต่อ การบรหิาร

กจิกรรมนักศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, SD = 0.92) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการปฏิบัติ

ตามแผน (  = 4.05, SD = 0.94) ด้านการตรวจสอบและ

ประเมินผล (  = 4.03, SD = 0.86) ด้านการวางแผน  

(  = 4.00, SD = 1.01) และด้านการพัฒนาปรับปรุง  

(  = 3.98, SD= 0.87)

 2.1 แบบสัมภาษณ์ผลการวิเคราะห์แนวทางการ

พัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหาร

กจิกรรมนักศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่า

 2.1.1 ด้านการวางแผน ควรก�าหนดการประชุม

เพื่อวางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้อง

กับการเรียนรู้ในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควร

วางแผนพัฒนาสถานทีจั่ดกจิกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรม

ให้มีความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม และ

ควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงต่อการท�า

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา คณะและ

มหาวิทยาลัย

 2.1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรปรับปรุงระยะ

เวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นตาม

แผนการจดักจิกรรมทีก่�าหนดไว้ ควรด�าเนนิการจดักจิกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ตรงตามแผนท่ีวางไว้ และควร

ปลูกฝังจิตส�านึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความ

ส�าคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม

 2.1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ควรมี

การตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม และควรมีการตรวจสอบ

และประเมินผลส�าเร็จตามตัวช้ีวัดท่ีก�าหนด

 2.1.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรน�าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในปีถัดไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ คณะใน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 11 คณะ ผู้วิจัยก�าหนด

ผู้ให้ข้อมูล คณะละ 6 คน ประกอบด้วย 1) คณบดี จ�านวน 

1 คน 2) อาจารย์ จ�านวน 1 คน 3) เลขานุการคณะ จ�านวน 

1 คน 4) นักศึกษา จ�านวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังสิ้น 66 

คน

ตัวแปรท่ีศึกษำ

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษาซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตวัแปรพืน้ฐาน เป็นตวัแปรท่ีเกีย่วกบัสถานภาพ

ของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต�าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท�างาน

 2. ตวัแปรทีศ่กึษา เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2558 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก ่

  2.1 ด้านการวางแผน หมายถงึ การประชมุ

ร่วมกันในการจัดท�าแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการ
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ประชุมที่ชัดเจน มีการจัดท�าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ�าปี

ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนักศึกษา

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย 

ก�าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณและผู้รับ

ผิดชอบในแต่ละโครงการที่ชัดเจน ครบทุกโครงการและ

ต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ�า

ปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน หมายถึง 

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ�าปี อย่าง

น้อยร้อยละ 80 ของแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ�าปีทั้งหมด 

ระบุขั้นตอนการด�าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน เก็บ

รวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงาน และงบประมาณท่ีใช้

จริงในทุกโครงการ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในทุกโครงการ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

นักศึกษาที่เป็นกรรมการ กลุ่มผู้เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา 

หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

เพื่อน�าผลการประเมินไปปรับปรุงการด�าเนินงานในการจัด

ท�าโครงการครั้งต่อไป

  2.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 

หมายถึง กลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

การด�าเนินงาน มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ตามแผนการด�าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมท้ัง

มีผลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานและ

มีการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองและจัดส่งให้สภาผู้

แทนนักศึกษาภายในเวลาที่ก�าหนด

  2.4 ด้านการพัฒนาและปรับปรุง หมาย

ถงึ การจดัท�าแนวทางและโครงการพฒันาปรบัปรงุคณุภาพ

จากผลการตรวจสอบติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 

รวมถึงส่งแนวทางและโครงการพัฒนาปรับปรุงให้สภาผู้

แทนนักศึกษาภายในเวลาที่ก�าหนด

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้น้ี ได้แก่ แบบสอบถาม 

มีทั้งหมด 66 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดัง

ต่อไปน้ี

 1. แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่

  ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพส่วนตัว

ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต�าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท�างาน มีลักษณะ

เป็นแบบตัวเลือกท่ีก�าหนดค�าตอบไว้ให้

  ตอน ท่ี  2  สอบถาม เกี่ ย วกั บการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถาม ชนิดจัดล�าดับคุณภาพ 5 ระดับของ 

ลิเคิร์ท (Likert’s Scale ,1961)

 2. แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด 

ใช้ในการสอบถามแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ใช้สัมภาษณ์ คณบดี จ�านวน 

1 คน อาจารย์ จ�านวน 1 คน เลขานุการ จ�านวน 1 คน

และนักศึกษา จ�านวน 2 คน

กำรสร้ำงและกำรพัฒนำเครื่องมือ

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้น

ตอนการสร้างเครือ่งมอืซึง่เป็นแบบสอบถาม มขีัน้ตอน ดงันี ้

 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีชนิดล�าดับคุณภาพ 5 

ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Scale ,1961)

 2. สร้างข้อค�าถาม โดยใช้เกณฑ์คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2558

 3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(content validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและทดสอบ

ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ มีค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ .985

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้

 1. ผู้วิจัยท�าหนังสือเรียนภาควิชาการบริหารการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อท�า

หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อให้ออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ

ของคณะที่เป็นประชากรในการวิจัย อนุเคราะห์ตอบ

แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้

 2. ผูว้จิยัน�าหนงัสอืทีภ่าควชิาการบรหิารการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรออกให้ไปส่งยัง
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มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการโดย

ติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยที่ศึกษาและตรงข้อค�าถามที่ต้องการทราบใน

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบ

แบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)

 2. การวเิคราะห์ระดับการบรหิารกจิกรรมนกัศกึษา

ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

แล้วพจิารณาค่าน�้าหนกัของค่ามชัฌมิเลขคณติทีไ่ด้จากการ

ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 เพื่อใช้แปลความหมายโดย

น�าไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ตามแนวคดิของ

เบสท์ (Best ,1970) มีรายละเอียดดังนี้

 มชัฌมิเลขคณติ 4.50 ถงึ 5.00 แสดงว่าการบรหิาร

กจิกรรมนักศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมากที่สุด

 มัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่าการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับมาก

 มชัฌมิเลขคณติ 2.50 ถงึ 3.49 แสดงว่าการบรหิาร

กจิกรรมนักศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับปานกลาง

 มัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่าการ

บริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อย

 มชัฌมิเลขคณติ 1.00 ถงึ 1.49 แสดงว่าการบรหิาร

กจิกรรมนักศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 3. การวิเคราะห์ค�าถามปลายเปิดแนวทางการ

พัฒนาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

บทสรุป
 ผลการวจิยัครัง้นีม้ปีระเดน็ส�าคญัสามารถอภปิราย

ผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. การบรหิารกจิกรรมนกัศกึษาด้านส่งเสรมิศลิปะ

และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พบว่า ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ใน

ระดับปานกลาง ท้ังนี้ เนื่องจาก กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์

ประจ�า บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ได้ด�าเนิน

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยยึดหลักกระบวนการ 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) ท้ังในด้านการวางแผนก่อน

การปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ มีการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของงาน และประเมินผล รวมถึงจากผลการ

ตรวจสอบ ถ้าพบว่าเกิดปัญหามีข้อบกพร่องข้ึน งานที่ได้ไม่

ตรงกับเป้าหมาย หรือปฏิบัติไม่ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติตาม

และแก้ไขตามลักษณะของปัญหาที่ค้นพบ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร (2556) ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ด้านกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยสามารถอภิปรายผล ได้ ดังนี้

  1.1 ด้านการวางแผน พบว่า การบริหาร

กจิกรรมนกัศกึษาด้านกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในแต่ละคณะได้มีการประชุมร่วมกัน

ในการจัดท�าแผนและมีหลักฐานหรือรายงานการประชุม

ในแต่ละครั้ง รวมถึงการก�าหนดดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ เช่น 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และระยะเวลาในการด�าเนินงานของ

แผนที่ชัดเจน มีการจัดท�าแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ�าปี 

รวมถึงมีการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจ�า

ปี ซ่ึงจะช่วยให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้

ปฏิบัติ หรือผู้ด�าเนินโครงการทราบว่าการด�าเนินงานควร

สิ้นสุดหรือส�าเร็จเมื่อใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารา

รัตน์ ธรรมานุชิต (2551) ท่ีได้ท�าการวิจัยเรื่อง สภาพการ

บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล�าปาง 

พบว่า การบรหิารกจิกรรมนกัศกึษาทีเ่กดิประสทิธภิาพ และ

ประสบผลส�าเร็จควรมีการวางแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุงการด�าเนินงานอยู่เสมอ  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ วรวุฒิ ข�าพล
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จิต (2556) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมนักเรียน

ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ พบว่า มีการ

วางแผนท�ากิจกรรมตามแผนที่ได้วางเอาไว้ โดยมีระดับ

การบริหารกิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก

  1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า 

การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในแต่ละคณะมี

การบริหารกิจกรรมนักศึกษาตามแผนที่ก�าหนดไว้ โดยใน

แต่ละโครงการมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา

ในการด�าเนินโครงการที่ชัดเจน และวางกรอบการประเมิน 

รวมถึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงาน เช่น 

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

และประเมินความพึงพอใจของผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก

โครงการอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนที่ได้

วางเอาไว้โดยไม่ข้ามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วรวุฒิ ข�าพลจิต (2556) ที่ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ

ของนักเรียนนายเรือ พบว่า การบริหารกิจกรรมนักเรียน

ด้านกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนนายเรือ มีการ

ด�าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยมีระดับการบริหาร

กิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก

  1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมิน

ผล พบว่า การบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่ง

เสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในแต่ละ

คณะการบริหารกิจกรรมนักศึกษามีกลไกในการตรวจ

สอบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ 

และมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามแผนการ

ด�าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งว่างานที่ได้เป็นไปตาม

มาตรฐานหรือเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่ มีผลตรวจ

สอบติดตามและประเมินผล รวมถึงการจัดท�ารายงานการ

ประเมินตนเองอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ี

ได้กล่าวว่า เกณฑ์ในการจัดท�าแผนการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษาในทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการมีการประเมิน

ผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน�าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานครั้งต่อไป

  1.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง พบว่า การ

บริหารกิจกรรมนักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารกิจกรรม

นกัศกึษามกีารพฒันาปรบัปรงุคณุภาพจากผลการตรวจสอบ

ติดตาม รวมถึงการน�าแนวทางการบริหารคุณภาพกิจกรรม

นักศึกษามาพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

ว่ามีจุดใดท่ีควรต้องพัฒนา และปรับปรุง รวมถึงมีการน�า

ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาการ

ด�าเนนิกจิกรรมนกัศกึษาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ (2556) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา

กับคุณลักษณะด้านจิตอาสาของนิสิตนักศึกษา พบว่า การ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาอย่างจริงจังในลักษณะที่

มีการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด 

แก้ไข มีการพัฒนา และลงมือปฏิบัติจริง จะท�าให้เกิดการ

พัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ  ของนักศึกษา นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้

กล่าวว่า กระบวนการสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพ และ

กระบวนการคุณภาพพื้นฐานท่ีต้องการสร้างให้นักศึกษา

และบัณฑิตทุกคนท่ีส�าเร็จการศึกษา ควรมีการจัดท�า

แนวทางโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการตรวจ

สอบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานและน�าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษาโดยมีระดับการพัฒนาปรับปรุงอยู่ในระดับ

มาก

 2. แนวทางการพฒันาการบรหิารกิจกรรมนกัศกึษา

ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย พบว่า ด้านการวางแผน ควรก�าหนดการ

ประชุมเพื่อวางแผนก่อนจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมทุกครั้ง ควรวางแผนจัดกิจกรรมในรายวิชา

ให้สอดคล้องกับการเรียนรู ้ในกิจกรรมด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ควรวางแผนพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความพร้อมและสะดวกในการ

ปฏิบัติกิจกรรม และควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณ

ให้พอเพียงต่อการท�ากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติตาม

แผน ควรปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมให้เป็นตามแผนการจัดกิจกรรมที่ก�าหนด
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ไว้ ควรด�าเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้

ตรงตามแผนที่วางไว้ และควรปลูกฝังจิตส�านึกให้บุคลากร

และนักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญและให้ความร่วม

มือในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้าน

การตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุก

กิจกรรม และควรมีการตรวจสอบและประเมินผลส�าเร็จ

ตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด ด้านการพัฒนาปรับปรุง ควรน�าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินการกิจกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมในปีถัดไป

 ทั้งนี้เน่ืองจาก บุคลากรหลายท่านมีภาระงานที่

แตกต่างกันจึงส่งผลท�าให้การก�าหนดและมีการนัดหมาย

เพื่อประชุมเรื่องการวางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมไม่

เป็นไปตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ รวมถึงระยะเวลาในการ

ด�าเนินกิจกรรมบางครั้งไม่เป็นไปตามที่ระบุในแผนการ

ด�าเนินกิจกรรม เนื่องจากนักศึกษาบางชั้นปีมีภารกิจใน

รายวิชาที่เรียน จึงส่งผลให้เวลาในการด�าเนินกิจกรรมอาจ

จะไม่เป็นไปตามแผน โดยอาจจะถูกเลื่อนออกไป แต่เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ รวมถึงอาคารสถานที่ 

และวัสดุอุปกรณ์บางครั้งมีกิจกรรมที่จัดขึ้นในระยะเวลา

ที่ใกล้กัน จึงส่งผลถึงการใช้สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่

ต้องวางแผนการจัดกิจกรรมไม่ให้ระยะเวลามีความใกล้

เคียงกันมากจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ วรวุฒิ ข�าพลจิต 

(2556) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมนักเรียนที่

ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ พบว่า แนวทาง

ในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ควรเปิด

โอกาสให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการวางแผนและมกีารทบทวน

หลังปฏิบัติงานเสร็จ

ข้อเสนอแนะ
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อ

ไปนี้

 1. จากผลการศกึษา การบรหิารกจิกรรมนกัศกึษา

ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย พบว่า ด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) มี

ค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ล�าดับสุดท้าย ดังนั้น มหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย ควรมีการพัฒนาปรับปรุง ตรวจสอบติดตาม

และประเมินผลตามแผนการด�าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้งหรือมากกว่านั้น มีการพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุม

ในแต่ละโครงการ รวมถึงวางแผนการจัดสรรงบประมาณ

ให้พอเพียงต่อการท�ากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการ

ตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลตามแผนการด�าเนนิงานให้

แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ และการพัฒนาการ

บริหารงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณให้พอเพียง

ต่อการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ของภาควิชา คณะ รวมถึงจัดหา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมให้ครบครัน เพื่อให้การ

ด�าเนินกิจกรรมท�าได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ และน�าแบบ

พัฒนากิจกรรมมาใช้พัฒนากิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป

 2. ควรมกีารจดัท�าแนวทางโครงการพฒันาปรบัปรงุ

คุณภาพจากผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ

ด�าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน�ามา

ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาและปรบัปรงุการบรหิารกจิกรรม

นักศึกษาด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวม

ถึงการก�ากับติดตามการส่งแนวทางหรือโครงการพัฒนา

ปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบภายในเวลาท่ีก�าหนด เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารกิจกรรมนักศึกษาด้าน

กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรมให้มปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งข้ึนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร

กิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 2. ควรมีการศึกษา การบริหารกิจกรรมนักศึกษา

แบบมีส่วนร่วมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของแบบสอบถามทักษะ การก�ากับ

อารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งในด้านคุณภาพรายข้อ ความเท่ียงและความตรงท้ังฉบับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต

ระดับปริญญาตรีที่มีอายุระหว่าง 17-24 ปี จ�านวน 450 คน ผลการวิจัย พบว่า แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์

ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ข้อค�าถาม ท้ังสิ้น 27 ข้อ ข้อค�าถาม

ทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาที่ดี (ทุกข้อมีค่า CVI เท่ากับ 1.00) ค่าความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายในท้ังฉบับ เท่ากับ 

.95 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ มีค่าระหว่าง .37 - .67 จ�านวน 26 ข้อ และมีข้อค�าถามหนึ่งข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนก เท่ากับ 

0.17 (ข้อ 3) จึงพิจารณาตัดข้อค�าถามออกซึ่งแบบสอบถามจ�าแนกเป็นองค์ประกอบหลัก 9 ด้าน ได้แก่ 1) ตระหนักถึง

อารมณ์อย่างมีสติ 2) การอธิบายอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ 3) การตอบสนองทางอารมณ์ท่ีส่งผลทางกาย 4) ความสามารถเข้าใจ

อารมณ์ 5) การช่วยเหลือตนเอง เมื่อเจอกับอารมณ์ท่ีตึงเครียด 6) การปรับเปลี่ยนอารมณ์ 7) การยอมรับอารมณ์ตนเอง 

8) ความอดทนต่ออารมณ์ด้านลบ 9) ความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ท่ีท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ ขณะท่ีโมเดลองค์

ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่า ค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 266.83 ค่า

องศาอิสระ (df) เท่ากับ 195 ค่า GFI เท่ากับ .953 ค่า AGFI เท่ากับ .954 ค่า CFI เท่ากับ .987 ค่า RMSEA เท่ากับ 

.029 ค่า SRMR เท่ากับ .034 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญา

ตรี เหมาะส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือวัดทักษะการก�ากับอารมณ์ของนิสิต ระดับปริญญาตรี

ค�ำส�ำคัญ: แบบสอบถาม, ทักษะการก�ากับอารมณ์, นิสิตระดับปริญญาตรี

กำรพัฒนำแบบสอบถำมทักษะกำรก�ำกับอำรมณ์ส�ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี
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Abstract

 The purpose of this research were as follows to develop and to examine the the emotion 

regulation skills questionnaire for undergraduate students in terms of item quality, reliability, and 

validity of the questionnaire scale. The 450 - undergraduate students aged between 17 - 24 years 

were included in this study. The results indicated that the five-point scale composed of 27 items 

and it is demonstrated that every item showed an excellent content validity (CVI = 1. 00) and a high 

reliability (internal consistency = .95) for full scale. The item-total correlation ranging of 26 item  

between .37 to .67 and one item (item 3) was written off because the values did not meet the criteria. 

The nine-factor model of questionnaire was confirmed via Confirmatory Factor Analysis (CFA), that 

is, (1) awareness, (2) clarification, (3) sensation, (4) understanding, (5) compassionate Self-support, (6) 

modification, (7) acceptance, (8) tolerance, and (9) readiness to confront. The nine factor model of 

questionnaire was consistent with empirical data as indicated by the values of Chi-square = 266.83 

(df = 195), GFI = .953, AGFI = .954, CFI = .987, RMSEA = .029, and SRMR = .034. In conclusion, the 

overall results suggested that the emotion regulation skills questionnaire for undergraduate students 

is suitable for measuring the emotion regulation skills for undergraduate students.

Keywords: Questionnaire, Emotion Regulation Skills, Undergraduate Students

บทน�ำ
 การก�ากับอารมณ์ (Emotion regulation) หมาย

ถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิต ซึ่งบุคคลจ�าเป็นต้องมี

การก�ากับอารมณ์ ให้ถูกต้อง เหมาะสมตามโอกาส และ

สถานการณ์ต่างๆ การที่สามารถก�ากับอารมณ์ได้แสดงว่า 

บุคคลน้ันมีความพยายามที่จะจัดการกับอารมณ์โดยใช้วิธี

การต่างๆ เช่น การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง เป็นต้น 

การก�ากับอารมณ์มุ ่งเน้นท�าให้อารมณ์เกิดเสถียรภาพ 

และปรับอารมณ์ให้อยู ่ในด้านบวก เมื่อต้องเผชิญหน้า

กับสถานการณ์ต่างๆ (Gross, 2013) การก�ากับอารมณ์

เป็นกระบวนการทั้งภายในและภายนอกของแต่ละบุคคล 

ซึ่งมีทั้งส่วนที่เห็นได้ชัดเจนและบางส่วนที่สังเกตเห็นได้

ยาก การก�ากับอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลใน

การรักษาอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะปกติ และปรับเปลี่ยน

อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์เชิงบวก รวมท้ัง

ยับยั้งหรือลดอารมณ์เชิงลบลง การก�ากับอารมณ์ไม่ได้

เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลจากบุคคล

อื่น หรือสภาวการณ์อื่นเกี่ยวข้องด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ความ

สามารถในการควบคุมอารมณ์ยังแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่

กับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยด้วย (Thompson, 1994) 

การก�ากับอารมณ์ท่ีผิดปกติ (Emotion dysregulation) 

ถือว่า เป็นปัจจัยความเสี่ยงส�าหรับความผิดปกติทางจิต

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะซึมเศร้า (Depression) 

และความวิตกกังวล (Anxiety disorders) (Barlow et 

al., 2016) การก�ากับอารมณ์เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการใช้

ชวีติในสังคมและส่งผลให้เกดิสขุภาวะทางจติทีด่โีดยเฉพาะ

ในเด็กและวัยรุ่น (Roth & Assor, 2012) ช่วงวัยรุ่นหรือ

ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นช่วงเวลาแห่งความเสี่ยง ในเรื่อง

ของการก�ากับอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลและ

พฤติกรรมต่อต้านสังคม การวางแผนการพัฒนาและตรวจ

สอบอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นจึงสามารถที่จะช่วยป้องกันการ

เกิดโรคทางจิตเภทได้ (Ahmed, Bittencourt-Hewitt, 

& Sebastian, 2015) จากการศึกษางานวิจัยศักย์ไฟฟ้า

สมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ (event-related potential: 

ERP) ในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ผลการ

วิจัยแสดงให้เห็นว่า ศักย์ไฟฟ้าสมองในช่วง Late positive 

potential หรือ LPP ในต�าแหน่งข้ัวไฟฟ้า CPz Pz และ 
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Oz ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับการก�ากับอารมณ์ มีความไวต่อ

การเปล่ียนแปลงในวัยรุ่นมากกว่าวัยผู้ใหญ่ (Desatnik et 

al., 2017) ซึ่งหมายความว่าในวัยผู้ใหญ่จะสามารถก�ากับ

อารมณ์ได้ดีกว่าวัยรุ่น

 นิสิตระดับมหาวิทยาลัย มีอายุระหว่าง 17 - 25 

ปี อยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มเพื่อน 

(Peer Group) ในด้านอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายหวั่น

ไหวง่าย มีความวิตกกังวล มีอารมณ์รุนแรง กลัวโดยไม่มี

เหตุผล จึงท�าให้ถูกชักจูงได้ง่าย ชอบต่อต้านผู้ใหญ่ และ

ระเบียบกฎเกณฑ์ นิสิตที่อยู่ในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีความ

ส�าคัญและเป็นอนาคตที่ดีของชาติจ�าเป็นต้องได้รับการ

ดูแล เอาใจใส่อย่างดีและการได้รับค�าแนะน�าในการด�า

เนินชีวิตที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันพบว่าปัจจัยต่างๆ

มากมายทีม่ผีลกระทบต่อสภาพร่างกายและจติใจของวยัรุน่  

(คันธารัตน์ ยอดพิชัย, 2549) นิสิตระดับปริญญาตรีจ�าเป็น

จะต้องมีการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ดีและต้องปรับตัว

ให้เข้ากันสถานการณ์เน่ืองจากต้องเผชิญกับความกดดัน

มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียน (Gruber, Mauss, 

& Tamir, 2011)

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี เพ่ือประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของทักษะ

การก�ากับอารมณ์ เพื่อที่จะท�าให้ได้ทราบว่านิสิตระดับ 

ปริญาตรีน้ันมีทักษะการก�ากับอารมณ์อยู่ในระดับเท่าใด 

และมทีกัษะการก�ากบัอารมณ์ด้านใดบ้างทีค่วรจะได้รบัการ

ส่งเสริม เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีการก�ากับอารมณ์

ที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพือ่พฒันาแบบสอบถามทกัษะการก�ากบัอารมณ์

ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

 2. เ พ่ือตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของ

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี

  2.1 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

ของแบบสอบถามทักษะการก�ากบัอารมณ์ส�าหรบันิสติระดบั

ปริญญาตรี

  2.2 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของ

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรีด้วยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน

  2.3 เพื่อวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบ 

เชิงยืนยันแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาแบบสอบถามทักษะการก� ากับ

อารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎี โมเดลการปรับตัวรับมือกับอารมณ์ (Adaptive  

Coping with Emotions model: ACE) และ การฝึกก�ากับ

อารมณ์ (Affect Regulation Training: ART) อธิบายได้

ว่าอารมณ์เกิดข้ึนและสามารถควบคุมเพื่อปรับปรุงอารมณ์

ให้ประสิทธิภาพได้อย่างไร โมเดลนี้ข้ึนอยู่กับทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร์อารมณ์ (Emotional Science Theory) 

ผลการวิจัยจากประสบการณ์ทางคลินิกของนักพัฒนาและ

รายงานจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจ�านวนมากเกี่ยวกับปัญหา

ด้านการควบคุมอารมณ์ ได้แบ่งออกเป็นประเด็นดังนี้ (1) 

ตระหนกัถงึความรูส้กึอย่างมสีต ิ(2) ระบแุละก�าหนดอารมณ์

ความรูส้กึได้อย่างถกูต้อง (3) ระบสุิง่ทีเ่ป็นสาเหตแุละรกัษา

อารมณ์ความรู้สึกไว้ (4) ปรับเปลี่ยนอารมณ์โดยการปรับ

ตัว (5) การยอมรับอารมณ์เชิงลบเมื่อจ�าเป็น (6) แนวทาง

ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจท�าให้เกิดอารมณ์

เชิงลบ (7) ให้การสนับสนุนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในสถานการณ์ที่น่าวิตก ดังนั้นในรูปแบบของการรับมือกับ

อารมณ์ที่ปรับตัวได้ จึงสามารถเข้าใจกระบวนการควบคุม

ภายในของประสบการณ์ทางอารมณ์ได้อย่างละเอียด จาก

รูปแบบการรับมือกับอารมณ์ท่ีปรับตัวได้ Berking (2007) 

ได้พัฒนาการฝึกก�ากับอารมณ์ (ART) ซ่ึงเป็นโครงการฝึก

การวินิจฉัยโรคที่ครอบคลุมการควบคุมภาวะซึมเศร้าใน

ความผดิปกตต่ิางๆ และเพิม่ขีดความสามารถในการควบคมุ

อารมณ์ การพัฒนาแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์

อยู่ในโมเดลของการรับมือกับอารมณ์ท่ีปรับตัวได้และการ

ฝึกก�ากับอารมณ์ ประกอบไปด้วยทักษะการกับกับอารมณ์ 

9 ด้าน (Berking & Znoj, 2017) ได้แก่

 1. ตระหนักถึงอารมณ์อย่างมีสติ (Awareness) 

หมายถึง ความสามารถในการมีสติรับรู้ถึงความรู้สึกและ

อารมณ์ของตนเองได้

 2. การอธิบายอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ (Clarification) 

หมายถึง ความสามารถในการระบุอารมณ์ความรู้สึกว่า
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ตนเองมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร

 3. การตอบสนองทางอารมณ์ที่ส่งผลทางกาย 

(Sensation) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก

ทางกายที่แสดงออกมาจากผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น

 4. ความสามารถเข้าใจอารมณ์ (Understanding) 

หมายถงึ การเข้าใจถงึความสาเหตทุีท่�าให้เกดิอารมณ์ตลอด

จนสามารถบอกว่าอารมณ์ของตนเอง

 5. การช่วยเหลือตนเองเมื่อเจอกับอารมณ์ท่ี

ตึงเครียด (Compassionate Self-support) หมายถึง 

การช่วยเหลือตนเองหรอืการสนบัสนนุตนเองเมือ่ต้องเผชญิ

หน้ากับเหตุการณ์การเชิงลบที่ส่งผลท�าให้เกิดอารมณ์เชิง

ลบตามไปด้วย

 6. การปรับเปลี่ยนอารมณ์ (Modification) หมาย

ถึง ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์เชิงลบตลอดจน

สามารถปรับเปลี่ยนให้มาเป็นอารมณ์เชิงบวกได้

 7. การยอมรับอารมณ์ตนเอง (Acceptance) 

หมายถึง ความพึงพอใจหรือความสุขส่วนตัวเกี่ยวกับตัว

เอง มักเก่ียวข้องกับการเข้าใจตนเอง การรับรู้ได้ถึงจุดแข็ง

และจุดอ่อนของตน แม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว โดย

จะแสดงออกทางความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง

 8. ความอดทนต่ออารมณ์ด้านลบ (Tolerance) 

หมายถึง การระงับหรือการควบคุมกิริยาหรือการกระท�า

อันมาจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในท่ีมากระตุ้น

อารมณ์ และความรู้สึกในทางลบ

 9. ความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่

ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ (Readiness to confront) หมาย

ถึง การท�าตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้แม้จะต้องเผชิญหน้ากับ

อารมณ์ท่ีท�าให้ตนเองรู้สึกไม่ดี

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันแบบสอบถาม

ทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ท่ี

พัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 Awareness

 Compassionate 
Self-support  Modification  Acceptance  Tolerance

 Readiness to 
confront

 Clarification  Sensation  Understanding

 
Emotion Regulation Skills  

Questionnaire

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชากร เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีอายุระหว่าง 

17-24 ปี ในประเทศไทย จ�านวน 1,681,148 คน (ส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย

 กลุ ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี อายุ

ระหว่าง 17-24 ปี โดยก�าหนดขนาดตัวอย่างจากเกณฑ์ 

10-20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้

 ตามแนวคิดของ Hair et al., (2010) ซ่ึงงานวิจัยนี้

มีตัวแปรสังเกตได้ 9 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ข้ันต�่าควร มีไม่น้อยกว่า 180 คน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 450 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น

ภูมิ โดยการจ�าแนกมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 ภูมิภาค จาก

นั้นสุ่มรายช่ือมหาวิทยาลัยภูมิภาคละ 3 มหาวิทยาลัย และ

แบ่งสัดส่วน จ�านวน 15 มหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำรำง 1

จ�าแนกมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค

ล�ำดับที่ กลุ่มสำขำวิชำ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง

1 ภาคเหนือ
  1.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1.2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  1.3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

29,202
15,516
14,096

48
26
23

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2.3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

31,327
14,464
41,826

52
24
69

3 ภาคกลาง
  3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  3.3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

25,831
12,676
8,892

43
21
15

4 ภาคตะวันอออก
  4.1 มหาวิทยาลัยบูรพา
  4.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  บางพระ
  4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

29,029
3,355
10,057

48
6
17

5 ภาคใต้
  5.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ด
  5.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ

16,338
9,916
10,922

27
16
15

รวมจ�านวนท้ังสิ้น 273,447 450
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 กำรพฒันำมำตรวดัและกำรตรวจสอบคณุสมบติั

ทำงกำรวัด

 การพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัด

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

 1. ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับทักษะการก�ากับอารมณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี

 2. วิเคราะห์กรอบแนวคิดและเขียนนิยามเชิง

ปฏิบัติการของทักษะการก�ากับอารมณ์ ได้แก่ ตระหนัก

ถึงอารมณ์อย่างมีสติ (Awareness) การอธิบายอารมณ์

ที่เกิดขึ้นได้ (Clarification) การตอบสนองทางอารมณ์ท่ี

ส่งผลทางกาย (Sensation) ความสามารถเข้าใจอารมณ์ 

(Understanding) การช่วยเหลือตนเองเมื่อเจอกับอารมณ์

ที่ตึงเครียด (Compassionate Self-support) การปรับ

เปลี่ยนอารมณ์ (Modification) การยอมรับอารมณ์

ตนเอง (Acceptance) ความอดทนต่ออารมณ์ด้านลบ  

(Tolerance) ความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ท่ี

ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ (Readiness to confront)

 3 .  ต ร วจสอบคุณสมบั ติ ท า งก า รวั ด ขอ ง

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ดังนี้

  3.1 น�าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอ

ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณา

ความสอดคล้องของข้อค�าถามกบันยิามเชงิปฏบิตักิาร ความ

เหมาะสมของตัวเลือกรายการค�าตอบที่เลือกใช้ ความถูก

ต้องของการใช้ภาษา และความครอบคลุมของเนื้อหาที่

ต้องการวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

  3.2 น�าแบบสอบถามทักษะการก�ากับ

อารมณ์ให้ผู ้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การวัด

และประเมินผล จิตวิทยา การวิจัย จ�านวน 3 ท่านในการ

ประเมินความตรง Content Validity จากนั้นแก้ไขตามที่

ผู้เชี่ยวชาญแนะน�า และพิจารณาค่า I-CVI และ S-CVI การ

หาการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบับ (Content 

Validity Index for the Scale; SCVI) การประเมินความ

สอดคล้องของข้อค�าถามพบว่าข้อค�าถามผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

3 คน ต้องประเมินความสอดคล้องที่ระดับ 3 หรือ 4 ดัง

นั้นค่า S-CVI เท่ากับ 0.96  ค่าที่ได้ควรมีค่าตั้งแต่ .80 ข้ึน

ไป แสดงว่าข้อคาถามท้ังฉบับมีความตรงเชิงเนื้อหา (Polit 

& Beck, 2008)

  3.3 แบบสอบถามที่ปรับแก้ไขเรียบร้อย

แล้วไปทดลองใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีอายุระหว่าง 

17-24 ปี ท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน

  3.4 จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ส�าหรับการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามทักษะการก�ากับ

อารมณ์

  3.5 จากนั้นผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้จาก

การน�าเครื่องมือมี่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  

Factor Analysis)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับความยินยอมจากนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แบบสอบถามกลับ

คืนมา 450 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 โดยข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้

 1. ผู ้วิจัยท�าการติดต่อกลุ ่มเครือข่ายนิสิตและ

ประสานงาน เพื่อนัดหมาย

 2. ผู้วิจัยกับเครือข่ายนัดสถานท่ีต่างๆ ในการแจก

แบบสอบถามให้ได้ครบตาม จ�านวน 450 ชุด

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

ในการท�าแบบสอบถาม

 4. การเก็บแบบสอบถามกลับ

  4.1 ในกรณีที่สามารถท�าการตอบ

แบบสอบถามได้ทันที ผู้วิจัยท�าการรอเก็บแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง

  4.2 ในกรณีไม่สามารถส่งแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง ผู้วิจัยเตรียมซองพร้อมอุปกรณ์ปิดผนึกซอง 

และน�าซองส่งกลับมาให้ผู้วิจัยได้ทันที โดยการส่งเอกสาร

จะมีการติดต่อกันระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามตลอดเวลา

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้สถิติพื้นฐานของ

กลุ่มตัวอย่างด้วยความถ่ี ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยง

เบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
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ตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเคอร์

 2. วิเคราะห์ค่า CVI (Content Validity Index) 

ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

 3. วิเคราะห์ค่าดัชนีอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Item 

Discrimination) ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อ 

(Item-total correlation) และคัดเลือกข้อค�าถามที่มี

ค่าดัชนีอ�านาจจ�าแนกไม่น้อยกว่า 0.20 และวิเคราะห์

ความเที่ยงที่ได้จากแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์

ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคแบบอัลฟ่าของ 

ครอนบาค (Cronbach alpha)

 4. วิ เคราะห์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน (Con 

firmatory Factor Analysis) ของแบบสอบถามทักษะการ

ก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

 1. ความตรงเชิงเน้ือหา ได้รับการพิจารณาโดย

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.พีร วงศ์อุปราช 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินิก 2) ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจ

พรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 3) ดร.ปรัชญา 

แก้วแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า 

ข้อค�าถามทั้ง 27 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหา และมีค่า CVI 

(Content Validity Index) ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้อง

ระหว่างข้อความกับนิยามเชิงปฏิบัติการเท่ากับ 1.00 ทุก

ข้อ

 2. ดัชนีอ�านาจจ�าแนกรายข้อของแบบสอบถาม

ทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

จ�าแนกรายข้อ จ�านวน 27 ข้อ มีดัชนีอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 

0.20 ขึ้นไป จ�านวน 26 ข้อ เนื่องจากข้อค�าถามข้อที่ 3 มี

ค่าอ�านาจจ�าแนก เท่ากับ 0.17 จึงพิจารณาตัดข้อค�าถาม

ออก

 3. ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทักษะการ

ก�ากับอารมณ์ มีค่าความเท่ียงแบบสอดคล้องภายในตาม

วิธีของครอนบาคทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 จ�าแนกตามด้าน

ต่างๆ ได้ดังนี้ 1) ตระหนักถึง อารมณ์อย่างมีสติ เท่ากับ 

0.66 2) การอธิบายอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ เท่ากับ 0.61 3) 

การตอบสนองทางอารมณ์ที่ส่งผลทางกาย เท่ากับ 0.70  

4) ความสามารถเข้าใจอารมณ์ เท่ากับ 0.85 5) การช่วย

เหลือตนเองเมื่อเจอกับอารมณ์ที่ตึงเครียด เท่ากับ 0.80 

6) การปรับเปลี่ยนอารมณ์ เท่ากับ 0.82 7) การยอมรับ

อารมณ์ตนเอง เท่ากับ 0.87 8) ความอดทนต่ออารมณ์

ด้านลบ เท่ากับ 0.90 9) ความพร้อมที่จะเผชิญหน้าใน

สถานการณ์ท่ีท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ เท่ากับ 0.924

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่ำง

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 450 คน ปรากฏว่า 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.33 และเป็นเพศหญิง จ�านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.67 อายุระหว่าง 17-24 ปี ก�าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 

จ�านวน 82 คน ช้ันปีท่ี 2 จ�านวน 83 คน ช้ันปีท่ี 3 จ�านวน 

137 คน และช้ันปีท่ี 4 จ�านวน 148 คน

ค่ำสถติพิืน้ฐำนของแบบสอบถำมทกัษะกำรก�ำกบัอำรมณ์

ส�ำหรับนิสิตระดับปริญญำตร ี

 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของแบบสอบถาม

ทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี ดังตาราง

ที่ 2
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ค่าสถิติพื้นฐานแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี (n=450)

ทักษะกำรก�ำกับอำรมณ์ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ควำมเบ้ ควำมโด่ง

ตระหนักถึงอารมณ์อย่างมีสติ 3.99 .48 .43 -.52

การอธิบายอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ 4.04 .65 -1.76 4.98

การตอบสนองทางอารมณ์ท่ีส่งผลทางกาย 3.82 .69 .71 2.29

ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ 3.89 .73 .52 .31

การช่วยเหลอืตนเองเมือ่เจอกับอารมณ์ทีต่งึเครยีด 3.97 .66 -1.12 1.94

การปรับเปลี่ยนอารมณ์ 3.96 .71 -.53 .54

การยอมรับอารมณ์ตนเอง 3.86 .79 .06 -.45

ความอดทนต่ออารมณ์ด้านลบ 3.54 .82 .20 -.23

ความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่ท�าให้
รู้สึกไม่สบายใจ

3.48 .80 -0.2 -.54

แบบสอบถามท้ังฉบับ 3.84 .56 .-67 2.25

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้น

ฐานของแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิต

ปริญญาตรี จ�าแนกตามด้านและทั้งฉบับ ปรากฏว่า ด้าน

ตระหนักถึงอารมณ์อย่างมีสติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 

3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 ด้านการอธิบาย

อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.04 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .65 ด้านการตอบสนองทาง

อารมณ์ที่ส่งผลทางกาย มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.82 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .69

 ด้านความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ มีค่าเฉลี่ย

เลขคณิตเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73 

ด้านการช่วยเหลือตนเองเมื่อเจอกับอารมณ์ท่ีตึงเครียด

เท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .66 ด้าน

การปรับเปลี่ยนอารมณ์มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.96 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .71 ด้านการยอมรับ

อารมณ์ตนเองมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.86 ส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐานเท่ากับ .79 ด้านความอดทนต่ออารมณ์

ด้านลบมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ .82 และด้านความพร้อมที่จะเผชิญหน้า

ในสถานการณ์ที่ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต

เท่ากับ 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .80 เมื่อ

พิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่งของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ ปรากฏว่า มีค่าความเบ้เท่ากับ - .67 และค่าความ

โด่งเท่ากับ 2.25 ซึ่งค่าความเบ้และค่าความโด่งดังกล่าว

อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ (Kline, 2011, p. 63) ตัวแปรที่น�า

มาวิเคราะห์มีการแจกแจงปกติ และขนาดกลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยครั้งนี้มีขนาดใหญ่เพียงพอ (Hair et al., 2010, p. 

71) ที่ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรจะมีความคง

เส้นคงวา ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของ

มาตรวัด จึงมีความเหมาะสมที่จะน�ามาวิเคราะห์โมเดลองค์

ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง

ของโมเดลต่อไปได้

 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตปริญญา

ตรี ผลการวิเคราะห์นี้เป็นการน�าเสนอเป็นตารางค่าดัชนี

ความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบยนืยนัแบบสอบถาม

ทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี พร้อมทั้ง

เสนอค่าสถิติแสดงค่าขนาดอิทธิพลและความสอดคล้อง

ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นดังนี้
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ตำรำง 3

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน

ดัชนีตรวจสอบควำม
สอดคล้อง

กำรตรวจสอบค่ำดัชนีควำมสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยัน

ค่ำท่ีได้ เกณฑ์ ผลกำรตรวจสอบ
2 266.83 - มีค่าใกล้ศูนย์ดี

2/ df 1.368 < 2.00 ผ่านเกณฑ์

GFI .953 > .95 ผ่านเกณฑ์

AGFI .954 > .95 ผ่านเกณฑ์

CFI .987 > .95 ผ่านเกณฑ์

TLI .978 > .95 ผ่านเกณฑ์

SRMR .034 < .05 ผ่านเกณฑ์

RMSEA .029 < .05 ผ่านเกณฑ์

 จากตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง

ขงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถามทักษะ

การก�ากบัอารมณ์ส�าหรบันสิติปรญิญาตร ีปรากฏว่า มคีวาม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557) 

โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 2 =266.83, 

df=195, GFI=.953, AGFI = .954, CFI = .987, TLI = 

.978, SRMR = .034, RMSEA = .029 ผ่านเกณฑ์ทุก

ค่า อธิบายได้ว่า แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์

ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี สามารถวัดได้จากองค์ประกอบ

ท้ัง 9 ด้าน ได้แก่ การตระหนักถึงอารมณ์อย่างมีสติมี การ

อธิบายอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ การตอบสนองทางอารมณ์ที่ส่ง

ผลทางกาย ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ การช่วย

เหลือตนเองเมื่อเจอกับอารมณ์ที่ตึงเครียด การปรับเปลี่ยน

อารมณ์ การยอมรับอารมณ์ตนเอง ความอดทนต่ออารมณ์

ด้านลบ และความพร้อม ท่ีจะเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่

ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ

ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี

ตัวแปรแฝง ทักษะกำรก�ำกับอำรมณ์

bi ßi R2

ตระหนักถึงอารมณ์อย่างมีสติ 1.00* .723* .523

การอธิบายอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ .822* .823* .667

การตอบสนองทางอารมณ์ท่ีส่งผลทางกาย 1.186* .847* .718

ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ 1.506* .894* .800

การช่วยเหลือตนเองเม่ือเจอกับอารมณ์ท่ีตึงเครียด 1.411* .819* .671

การปรับเปลี่ยนอารมณ์ 1.146* .936* .876

การยอมรับอารมณ์ตนเอง 1.297* .825* .680

ความอดทนต่ออารมณ์ด้านลบ 1.237* .686* .471

ความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ท่ีท�าให้รู้สึก
ไม่สบายใจ

1.139* .661* .437

*p < .05
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 จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์โมเดลองค์ประกอบ

เชงิยนืยนัของแบบสอบถามทกัษะการก�ากบัอารมณ์ส�าหรบั

นิสิตปริญญาตรี อธิบายได้ว่า แบบสอบถามทักษะการ

ก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี ประกอบไปด้วย การ

ตระหนักถึงอารมณ์อย่างมีสติ การอธิบายอารมณ์ที่เกิด

ขึ้นได้ การตอบสนองทางอารมณ์ที่ส่งผลทางกาย ความ

สามารถในการเข้าใจอารมณ์ การช่วยเหลือตนเองเมื่อเจอ

กับอารมณ์ที่ตึงเครียด การปรับเปลี่ยนอารมณ์ การยอมรับ

อารมณ์ตนเอง ความอดทนต่ออารมณ์ด้านลบ และความ

พร้อมที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ 

โดย พิจาณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน มีค่าตั้งแต่ 

.661 - .936 โดยองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักมากท่ีสุดคือ 

การปรับเปล่ียนอารมณ์ มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 

.936 และองค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักน้อยที่สุดคือ ความ

พร้อมที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ 

มค่ีาน�า้หนักองค์ประกอบเท่ากบั .661 และทกุองค์ประกอบ

สามารถอธิบายความแปรปรวนของแบบสอบถามทักษะ

การก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี ได้ร้อยละ 43.7 

– 87.6 ทั้งน้ีองค์ประกอบทั้งหมดมีอิทธิพลเชิงบวกอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรำยผลกำรวิจัย
 การพัฒนาแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์

ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีน้ี พบว่า องค์ประกอบของ

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรีมี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักถึงอารมณ์

อย่างมีสติ การอธิบายอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ การตอบสนอง

ทางอารมณ์ที่ส่งผลทางกาย ความสามารถในการเข้าใจ

อารมณ์ การช่วยเหลือตนเองเมื่อเจอกับอารมณ์ที่ตึงเครียด 

การปรับเปล่ียนอารมณ์ การยอมรับอารมณ์ตนเอง ความ

อดทนต่ออารมณ์ด้านลบ และความพร้อม ที่จะเผชิญหน้า

ในสถานการณ์ที่ท�าให้รู้สึก ไม่สบายใจ โดยมีค่าความเที่ยง

ทั้งฉบับเท่ากับ .95 ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ศิริชัย 

กาญจนวาสี (2552) ที่กล่าวว่า แบบสอบถามที่ดีควรมี

ค่าความเที่ยงไม่ต�่ากว่า .50 จึงแสดงได้ว่าแบบสอบถาม

ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการน�ามาวัดทักษะใน

การก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยการ

วิเคราะห์ การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อ

เป็นการยืนยันความตรงสเชิงโครงสร้าง ซึ่งผลปรากฏว่า 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับ  

Berking & Znoj (2008) ท่ีได้กล่าวว่าองค์ประกอบ

โมเดลของการรับมือกับอารมณ์ที่ปรับตัวได ้และการ

ฝ ึกก�ากับอารมณ์ ประกอบไปด้วยทักษะการกับกับ

อารมณ์ 9 ด้าน ได้แก่ 1) ตระหนักถึงอารมณ์อย่างมีสติ  

(Awareness) หมายถึง ความสามารถในการมีสติรับรู้ถึง

ความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้ 2) การอธิบายอารมณ์

ท่ีเกิดข้ึนได้ (Clarification) หมายถึง ความสามารถใน

การระบุอารมณ์ความรู้สึกว่าตนเองมีอารมณ์ความรู้สึก

อย่างไร 3) การตอบสนองทางอารมณ์ที่ส่งผลทางกาย  

(Sensation) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก

ทางกายที่แสดงออกมาจากผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น 

4) ความสามารถเข้าใจอารมณ์ (Understanding) หมาย

ถึง การเข้าใจถึงความสาเหตุท่ีท�าให้เกิดอารมณ์ตลอด

จนสามารถบอกว่าอารมณ์ของตนเอง 5) การช่วยเหลือ

ตนเองเมื่อเจอกับอารมณ์ที่ตึงเครียด (Compassionate 

Self-support) หมายถึง การช่วยเหลือตนเองหรือการ

สนับสนุนตนเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์การเชิง

ลบที่ส่งผลท�าให้เกิดอารมณ์เชิงลบตามไปด้วย 6) การปรับ

เปลี่ยนอารมณ์ (Modification) หมายถึง ความสามารถใน

การจัดการกับอารมณ์เชิงลบตลอดจนสามารถปรับเปล่ียน

ให้มาเป็นอารมณ์เชิงบวกได้ 7) การยอมรับอารมณ์ตนเอง  

(Acceptance) หมายถึง ความพึงพอใจหรือความสุขส่วน

ตัวเก่ียวกับตัวเอง มักเก่ียวข้องกับการเข้าใจตนเอง การรับ

รูไ้ด้ถงึจดุแขง็และจดุอ่อนของตน แม้ว่าจะเป็นความคดิเหน็

ส่วนตัว โดยจะแสดงออกทางความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง 8) 

ความอดทนต่ออารมณ์ด้านลบ (Tolerance) หมายถึง การ

ระงบัหรอืการควบคมุกริยิาหรอืการกระท�าอนัมาจากปัจจยั

ภายนอกหรือปัจจัยภายในท่ีมากระตุ้นอารมณ์ และความ

รูส้กึในทางลบ 9) ความพร้อมทีจ่ะเผชญิหน้าในสถานการณ์

ท่ีท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ (Readiness to confront) หมาย

ถึง การท�าตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้แม้จะต้องเผชิญหน้ากับ

อารมณ์ที่ท�าให้ตนเองรู้สึกไม่ดี โดยพิจารณาได้จากค่าไค

สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 226.83, ค่าไคสแคว

ร์สัมพัทธ์ ( 2/ df ) เท่ากับ 1.368 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 2.0 

ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.953 ดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.954 ดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .987 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (TLI) เท่ากับ .978 ค่ารากของค่า
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เฉลี่ยก�าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 

.034 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

(RMSEA) เท่ากับ 0.29 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ทุกค่า

ตามก�าหนดไว้ (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557) เมื่อพิจารณาน�้า

หนักองค์ประกอบทั้งเก้าด้าน ปรากฏว่า การปรับเปลี่ยน

อารมณ์ มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .936 และองค์

ประกอบที่มีค่าน�้าหนักน้อยที่สุดคือ ความพร้อมที่จะเผชิญ

หน้าในสถานการณ์ที่ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจ มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบเท่ากับ .661 และทุกองค์ประกอบสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของแบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์

ส�าหรับนิสิตปริญญาตรี ได้ร้อยละ 43.7 – 87.6 ทั้งนี้องค์

ประกอบทั้งหมดมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 นิสิตระดับมหาวิทยาลัย มีอายุระหว่าง 17 - 25 

ปี อยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มเพื่อน 

(Peer Group) ในด้านอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายหวั่น

ไหวง่าย มีความวิตกกังวล มีอารมณ์รุนแรง กลัวโดยไม่มี

เหตุผล จึงท�าให้ถูกชักจูงได้ง่าย ชอบต่อต้านผู้ใหญ่ และ

ระเบียบกฎเกณฑ์ นิสิตระดับปริญญาตรีจ�าเป็นจะต้องมี

การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ดีและต้องปรับตัวให้เข้า

กันสถานการณ์เนื่องจากต้องเผชิญกับความกดดันมากมาย

โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียน การพัฒนาแบบสอบถาม

ทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อ

ประเมนิผูท้ีม่คีวามเสีย่งในเรือ่งของทกัษะการก�ากบัอารมณ์ 

เพื่อที่จะท�าให้ได้ทราบว่านิสิตระดับปริญาตรีนั้นมีทักษะ

การก�ากับอารมณ์อยู่ในระดับเท่าใด และมีทักษะการก�ากับ

อารมณ์ด้านใดบ้างท่ีควรจะได้รับการส่งเสริม เพื่อให้นิสิต

ระดับปริญญาตรีได้มีการก�ากับอารมณ์ท่ีดีข้ึน จึงเป็นเรื่อง

ท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่ง

 จากผลการตรวจสอบคณุสมบัตมิาตรวดัทัง้รายข้อ

และท้ังฉบับ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

แบบสอบถามทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับ

ปรญิญาตรเีป็นการแสดงให้เหน็ว่าการพฒันาแบบสอบถาม

นี้ สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด และให้

ผลการทดสอบท่ีสม�่าเสมอกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เหมาะ

ส�าหรับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีมีคุณภาพเพียงพอส�าหรับ

ประเมินทักษะการก�ากับอารมณ์ส�าหรับนิสิตระดับปริญญา

ตรี
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จ�าแนกตาม เกรดเฉลี่ย ช้ันปีท่ีศึกษา 

และภูมิล�าเนา และ (3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของนักศึกษาวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต จ�านวน 136 คน และอาจารย์ จ�านวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่

พัฒนาโดย กิตติพร เนาว์สุวรรณ (2557) หาค่าความตรงตามเนื้อหาโดยใช้ดัชนี ได้เท่ากับ .75 หาค่าความเท่ียงโดยการค่า 

สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาช ได้เท่ากับ .992 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที

อิสระ และ สถิติ One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้านจิต

บริการและด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก (  =3.27, SD=0.52) และ (  =3.17, SD=0.57) ส่วน

ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.91, SD=0.54) พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ พบว่า เพศชายกับเพศหญิง นักศึกษาในเขตจังหวัดกับนักศึกษานอกเขตจังหวัด ไม่มีความแตกต่าง ส่วนค่าเฉลี่ย

เกรด 2.00-3.00 กับ ค่าเฉลี่ยเกรด 3.00-4.00 มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .001 เช่นเดียวกับระหว่าง

ชั้นปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการ

รับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .001

ค�ำส�ำคัญ: หัวใจความเป็นมนุษย์, นักศึกษาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

พฤติกรรมกำรบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ ของนักศึกษำ 
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Abstract

 This research is a descriptive research. with objectives (1) to study the level of Humanize care 

behavior of Boromarajonani College of Nursing, Yala (2) to compare the Humanize care behavior of 

Boromarajonani College of Nursing students, classified by grade, year of study and domicile and (3) 

to compare the behavior Humanize care of Boromarajonani College of Nursing students, as perceived 

by teachers and students. the sample consisted of 136 nursing and 32 teachers. the instrument  

developed by kittiporn Nawsuwan (2014). Find the content validity by CVI Is equal to .75. The reliability 

Index Is equal to .992. Analyze the data by percentage, mean, standard deviation, independent value 

and One-way ANOVA statistics. the research found that: Humanize care behavior in the Service mind 

and in the participation of clients at a high level (  =3.27, SD=0.52) and (  =3.17, SD=0.57) as for the 

analytical thinking Moderate (  =2.91, SD=0.54) Humanize care behavior, Male and female Students 

in the province and students outside the province No difference, The grade point average 2.00-3.00 

and the grade point average of 3.00-4.00 are different. with statistical significance at .001 as well as 

between the years There was a statistically significant difference at .001. Humanize care behavior 

perceived by teachers and students found that there is a statistically significant difference at .001

Keywords: Humanize care, Nursing students, Boromarajonani College of Nursing students, Yala

บทน�ำ
 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ตั้งอยู ่บนพื้นฐาน

ของความเอ้ืออาทร ซึ่งเป็นการให้คุณค่ากับความเป็น

มนุษย์และชีวิตของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การดูแลผู้รับ

บริการด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และยึดมั่น

ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในความเป็น

พยาบาลทุกคน ความรัก ความเมตตา ความรับผิดชอบ 

ความเสียสละ และมีหัวใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุก

เวลา (Intawat, Bundasak, & Jangasem, 2017) การ

บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นการให้บริการ ที่

สอดคล้องกับบริบทชีวิต โดยค�านึงถึงเงื่อนไขข้อจ�ากัดของ

ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้อง

กับบริบทชีวิต โดยให้ข้อมูลทางเลือกแก่ผู้รับบริการอย่าง

เพียงพอ และดึงศักยภาพของผู้รับบริการมาร่วมในการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา ให้บริการด้วยความเข้าใจชีวิตจริง

ของผู้รับบริการบนความแตกต่างของแต่ละบุคคล และ

เป็นบริการทางสุขภาพที่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ ยอมรับในความเป็นตัวตน ยอมรับในการคิดและ

การตัดสินใจของผู้รับบริการสุขภาพ เป็นการบริการท่ียึด

ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง (Prombuasri, Intana, 

Srimabunt & Meebunmak, 2014)

 สถาบนัพระบรมราชชนกได้ก�าหนดทศิทางของการ

พฒันาการศกึษาทีส่อดคล้องตามพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และทิศทาง

การพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการพัฒนาตามปรัชญาการ

สาธารณสุขแนวใหม่ คือ การเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จึงได้พัฒนา

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ แบบบูรณาการและเน้นชุมชน 

โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้และสมรรถนะ

เชิงวิชาชีพ มีความคิดวิจารณญาณและความใฝ่รู้อย่างต่อ

เนื่องบนพื้นฐานของความเข้าใจมนุษย์และสังคมท่ีเป็นจริง 

สามารถน�าความรู้ประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติทั้งการให้การ

ดูแล รักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ

การฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย ตลอดจนการสนบัสนนุบทบาทของ

ประชาชนในการดแูลสขุภาพตนเองตามศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิ 

สถาบันพระบรมราชชนกจึงได้ก�าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตขึ้น 

คือ “การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” หรือ 
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SAP ซึ่งประกอบไปด้วย S =Service mind (จิตบริการ) 

คือ การให้บริการที่เป็นมิตร พร้อมที่จะให้บริการโดยค�านึง

ถึงประโยชน์ส่วนรวม A = Analytical Thinking (การคิด

เชิงวิเคราะห์) คือ การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลท่ี

หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นการวิเคราะห์

ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่าง

มีวิจารณญาณ และ P = Participation/Patient Right 

(การค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม) คือ 

การให้บริการสุขภาพที่ค�านึงถึงความแตกต่างของบุคคล 

ความสามารถที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ 

ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ พึ่ง

ตนเองด้านสุขภาพได้

 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ียะลา เป็นสถาบนั

อุดมศึกษาในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก มีภารกิจใน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ โดยมุ่งเน้น

ให้บัณฑิตของสถาบันมีอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วย

หวัใจความเป็นมนุษย์ ประกอบกบัหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์

บัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา มุ่งเน้น

ให้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะและ

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์

รวมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้

ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถาน

บริการสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรและบริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล

และหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยา

บรรณวิชาชีพ (Boromarajonani College of Nursing  

Boromarajonani College of Nursing, Yala. (Yala, 

2017) และที่ผ่านมาวิทยาลัย มีการท�าวิจัยติดตามคุณภาพ

ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตภายหลังที่ส�าเร็จการศึกษาไป

แล้ว ยังไม่มีการศึกษาพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลในระหว่างการ

ศึกษาโดยเฉพาะการให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นของ

ตนเองต่อการแสดงออกซึง่พฤตกิรรมการบรกิารสขุภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรม

การบรกิารด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของนกัศกึษาวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

อัตลักษณ์บัณฑิตให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ยะลา

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ยะลา จ�าแนกตาม เกรดเฉลี่ย ช้ันปีท่ีศึกษา 

และภูมิล�าเนา

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ยะลา ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิด การบริการด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) จิตบริการ 

คือ การให้บริการท่ีเป็นมิตร พร้อมท่ีจะให้บริการโดยค�านึง

ถึงประโยชน์ส่วนรวม 2) การคิดเชิงวิเคราะห์ คือ การคิด

ที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความ

เป็นจริง เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

ท่ีแท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) การ

ค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ
  - เกรดเฉลี่ย
  - ชั้นปีท่ีศึกษา
  - ภูมิล�าเนา

พฤติกรรมกำรบริกำรสุขภำพด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์
  1. จิตบริการ
  2. การคิดเชิงวิเคราะห์
  3. การค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยน้ี เป็นวิจัยเชิงพรรณนา 1) เพื่อศึกษา

ระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ 2) เพ่ือเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการบรกิารสขุภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ช้ันปีท่ี 

2-4 ในปีการศึกษา 2561 จ�านวนทั้งสิ้น 207 คน ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง (Krejcie and morgan, 

1970) ได้ขนาดตัวอย่าง 136 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้น (Stratified random sampling) โดยการเทียบสัดส่วน

ตามระดับชั้นปี จากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา ในปีการศึกษา 2561 จ�านวน 32 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามวัด

พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ท่ีพัฒนา

โดย Nawsuwan (2014)  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) จ�านวน 75 ข้อ ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 ส่วนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

( Rating Scale ) 4 ระดับ จ�านวน 75 ข้อ คือ

 4 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ�า

 3 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่

 2 หมายถึง  ปฏิบัตินานๆครั้ง

 1 หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติเลย

 เกณฑ์การแปลผลของแบบสอบถามส ่วนท่ี 

2 ทั้งสองชุดคิดจากค่าเฉลี่ยของคะแนนค�าตอบของผู ้

ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์พิสัย (range) 3 ระดับ 

(Singchongchai, Khampalikit, & Nasae, 1996)  

(ค่าสูงสุด= 5, ค่าต�่าสุด=1) ค่าอันตรภาค 1.33 สามารถ

แปลผลได้ ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

 3.01 – 4.00 มีพฤติกรรมการบริการด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ใน ระดับมาก

 2.01 – 3.00 มีพฤติกรรมการบริการด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ใน ระดับปานกลาง

 1.00 – 2.00 มีพฤติกรรมการบริการด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ใน ระดับน้อย

ส่วนท่ี 3 เป็นค�าถามปลายเปิด

 ตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดย

หาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรง

คุณวุฒิพิจารณาได้ค่า CVI เท่ากับ .75 หาค่าความเที่ยง 

(Reliability) โดยการทดลองใช้กับอาจารย์ท่ีปฏิบัติงาน

ในวิทยาลัยจ�านวน 50 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของ 

ครอนบาช (cronbach’s alpha coefficient) ทั้งฉบับ

เท่ากับ .992 และเก็บข้อมูลกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 3 

จ�านวน 35 คนเพื่อยืนยันความเท่ียงตรงตามสภาพจริง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ขออนุมัติผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ยะลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนัด

หมายไว้ล่วงหน้า โดยมีข้ันตอนดังนี้

  2.1 ผู้วิจัยแนะน�าตนเอง ขอความร่วม

มือกับกลุ่มตัวอย่างในการท�าแบบสอบถามและให้ผู้ร่วม

วิจัยเซ็นยินยอมเข้าร่วมวิจัย

  2.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามคนละ 1 

ชุด ให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู ้วิจัยจะอ่านค�าอธิบายลักษณะ

ของแบบสอบถามและวิธีการท�าแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง

  2.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของข้อมลูก่อนเกบ็รวบรวมเพือ่น�าไปวเิคราะห์

ต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ผู ้วิจัยน�าข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ 

 2. ข้อมูลพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์ วิเคราะโดยค่าฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน

 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ จ�าแนกตามภูมิล�าเนา และเกรด ใช้ 

t-test

 4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ จ�าแนกตามชั้นปี ใช้ One-way 

ANOVA

ผลกำรวิจัย
 1. ระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี ยะลา

ตำรำง 1

แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านจิตบริการ 

รายข้อ

พฤติกรรมกำรบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์
ด้ำนจิตบริกำรของนักศึกษำพยำบำล (S : service mind)

SD ระดับ

1. จัดให้มีความพร้อมด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 3.03 0.50 ระดับมาก

2. เพิ่มคุณค่าการบริการ 2.97 0.50 ระดับปานกลาง

3. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลแบบองค์รวม 2.97 0.50 ระดับปานกลาง

4. ดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการ 3.41 0.50 ระดับมาก

5. ค�านึงผลส�าเร็จของการให้บริการ 3.07 0.46 ระดับมาก

6. ให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อม่ัน 3.28 0.45 ระดับมาก

7. ให้การพยาบาลเพื่อให้เกิดความศรัทธาในสิ่งท่ีถูกต้องดีงาม 3.21 0.49 ระดับมาก

8. ให้การพยาบาลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3.29 0.53 ระดับมาก

9. ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการจนเกิดความพึงพอใจ 3.32 0.48 ระดับมาก

10. ให้การพยาบาลเพื่อให้เกิดความหวังในชีวิต 3.14 0.52 ระดับมาก

11. ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นธรรมเท่าเทียม 3.43 0.50 ระดับมาก

12. รักษาความลับของผู้รับบริการ 3.46 0.51 ระดับมาก

13. พิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ 3.36 0.49 ระดับมาก

14. เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.25 0.44 ระดับมาก

15. มีความซื่อสัตย์สุจริต 3.50 0.51 ระดับมาก

16. ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 3.43 0.50 ระดับมาก

17. รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 3.39 0.50 ระดับมาก

18. ไม่ปฏิบัติในสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ 3.39 0.50 ระดับมาก

19. มีภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของผู้รับบริการ 3.00 0.47 ระดับมาก

20. มีทักษะการบริหารจัดการ 2.93 0.54 ระดับปานกลาง

21. สามารถท�างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 3.32 0.55 ระดับมาก

22. มีทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการ 3.21 0.42 ระดับมาก

23. ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมตามกระบวนการพยาบาล 3.21 0.50 ระดับมาก
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24. ปฏิบัติงานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 3.25 0.52 ระดับมาก

25. เข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ 3.32 0.55 ระดับมาก

26. ให้การพยาบาลด้วยความรู้สึกห่วงใยและเมตตา 3.50 0.51 ระดับมาก

27. เห็นประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส�าคัญ 3.32 0.48 ระดับมาก

28. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 3.61 0.50 ระดับมาก

ภำพรวม 3.27 0.52 ระดับมำก

 จากตารางที ่1 พบว่า พฤติกรรมการบรกิารสขุภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้านจิตบริการ ภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก (  =3.27, SD=0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยการเคารพใน

คุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

(  =3.61, SD=0.52) รองลงมา คือ มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

(  =3.50, SD=0.51)

ตำรำง 2

แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านการคิดเชิง

วิเคราะห์ รายข้อ

พฤติกรรมกำรบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์
ด้ำนกำรคิดเชิงวิเครำะห์ของนักศึกษำพยำบำล 

(A : Analytical thinking)

SD ระดับ

1. ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูล 3.07 0.60 ระดับมาก

2. มีลักษณะช่างซักถาม 2.79 0.69 ระดับปานกลาง

3. มีลักษณะช่างสังเกต 2.82 0.61 ระดับปานกลาง

4. สรุปข้อมูลด้วยการจดบันทึกเชิงวิเคราะห์ 2.79 0.63 ระดับปานกลาง

5. มองความจริงตามสภาพความเป็นจริง 2.89 0.50 ระดับปานกลาง

6. มีทักษะการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 2.86 0.36 ระดับปานกลาง

7. มีความรอบรู้ในเรื่องท่ีศึกษา 2.82 0.55 ระดับปานกลาง

8. สามารถรวบรวมข้อมูลท่ีแท้จริงได้อย่างเป็นระบบ 2.86 0.45 ระดับปานกลาง

9. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ 3.14 0.52 ระดับมาก

10. สามารถสรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงอย่างเป็นระบบ 3.07 0.54 ระดับมาก

11. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 3.07 0.47 ระดับมาก

12. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับความรู้ทางวิชาการ 2.93 0.60 ระดับปานกลาง

13. สามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูล 2.93 0.60 ระดับปานกลาง

14. สามารถจ�าแนกแยกแยะข้อมูล 2.90 0.41 ระดับปานกลาง

15. สามารถวางแผนให้บริการสุขภาพสอดคลองกับบริบทของผู้รับ 
     บริการ

2.90 0.49 ระดับปานกลาง

16. สามารถใช้เหตุผลหรือหลักฐานในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ 2.79 0.49 ระดับปานกลาง

ภำพรวม 2.91 0.54 ระดับปำนกลำง
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ตำรำง 3

แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านการมีส่วน

ร่วมของผู้รับบริการ รายข้อ

พฤติกรรมกำรบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร (P : participation)

SD ระดับ

1. กระตุ้นให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนและเลือกวิธีการ 
    ดูแลตนเอง

3.00 0.46 ระดับมาก

2. ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม 3.21 0.56 ระดับมาก

3. กระตุ้นให้ผู้รับบริการค้นพบปัญหาท่ีแท้จริงของตนเอง 2.97 0.50 ระดับปานกลาง

4. ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการตรงตามสภาพปัญหา 3.17 0.38 ระดับมาก

5. สนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการ 3.07 0.53 ระดับมาก

6. ช่วยผู้รับบริการค้นหาข้อมูลท่ีเหมาะสม 3.03 0.50 ระดับมาก

7. ก�าหนดเป้าหมายการดูแลตนเองร่วมกับผู้รับบริการ 3.03 0.50 ระดับมาก

8. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการรู้จักและเข้าใจตนเอง 2.97 0.42 ระดับปานกลาง

9. ชี้แนะวิธีแก้ปัญหาสุขภาพเพื่อการตัดสินใจ 3.21 0.41 ระดับมาก

10. เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 3.07 0.46 ระดับมาก

11. สะท้อนคิดให้กับผู้รับบริการอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล 2.90 0.56 ระดับปานกลาง

12. ให้ข้อมูลผู้รับบริการเพื่อการตัดสินใจ 3.14 0.52 ระดับมาก

13. จัดบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.03 0.57 ระดับมาก

14. ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการจัดสรรสิ่งอ�านวยความสะดวก 3.14 0.58 ระดับมาก

15. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการตัดสินใจและปฏิบัติท่ีถูกต้อง 3.24 0.58 ระดับมาก

16. ให้ก�าลังใจผู้รับบริการด้วยค�าพูดและการสัมผัส 3.41 0.50 ระดับมาก

17. ประสานความร่วมมือกับผู้รับบริการ 3.24 0.51 ระดับมาก

18. ค�านึกถึงศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ 3.48 0.51 ระดับมาก

19. เคารพการตัดสินใจของผู้รับบริการ 3.45 0.51 ระดับมาก

20. ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.48 0.57 ระดับมาก

21. เคารพและตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการ 3.52 0.51 ระดับมาก

22. ค�านึกถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ 3.38 0.62 ระดับมาก

 จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการบริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ 

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.91, SD=0.54) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เช่น

กัน โดยใจกว้างยอมรับความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (  =3.14, SD=0.52) รองลงมา 

คือ ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูล (  =3.07, 

SD=0.60) สามารถสรุปข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ  

(  =3.07, SD=0.54) และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

ความต้องการของผู้รับบริการ (  =3.07, SD=0.47) ตาม

ล�าดับ
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23. ให้การช่วยเหลือตามความต้องการของผู้รับบริการภายใต ้
     ขอบเขตวิชาชีพ

3.41 0.57 ระดับมาก

24. สร้างความม่ันใจในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ 3.34 0.48 ระดับมาก

25. สนับสนุนให้ผู้รับบริการตัดสินใจตามสิทธิ 3.28 0.59 ระดับมาก

26.รักษาความลับของผู้รับบริการ 3.38 0.56 ระดับมาก

27.ยอมรับความเชื่อค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการด�าเนินชีวิตของผู้รับ 
    บริการ

3.45 0.51 ระดับมาก

28.เป็นตัวแทนผู้รับบริการในการเรียกร้องสิทธิท่ีพึงได้รับ 2.62 0.78 ระดับปานกลาง

29. ปกป้องการถูกละเมิดสิทธ์ิของผู้รับบริการ 2.83 0.54 ระดับปานกลาง

30. มีอิสระเชิงวิชาชีพในการพิทักษ์สิทธิ 2.90 0.62 ระดับปานกลาง

31. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแล 2.86 0.58 ระดับปานกลาง

ภำพรวม 3.17 0.57 ระดับมำก

 จากตารางที ่3 พบว่า พฤติกรรมการบรกิารสขุภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้านการมีส่วนร่วม ภาพรวม อยู่

ในระดับมาก (  =3.17, SD=0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยการเคารพ

และตระหนกัในสทิธขิองผูร้บับรกิารมค่ีาคะแนนเฉลีย่สูงสุด  

(  =3.52, SD=0.51) รองลงมา คือ ค�านึกถึงศักดิ์ศรีของ

ผู้รับบริการ (  =3.48, SD=0.51) และให้ความช่วยเหลือ

โดยไม่เลือกปฏิบัติ (  =3.48, SD=0.57) ตามล�าดับ

ตำรำง 4

แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รายด้าน

พฤติกรรมกำรบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ SD ระดับ

1. ด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล (S : service mind) 3.27 0.52 ระดับมาก

2. ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล (A : Analytical  
    thinking)

2.91 0.54 ระดับปานกลาง

3. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (P : participation) 3.17 0.57 ระดับมาก

ภำพรวม 3.15 0.56 ระดับมำก

 จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการบริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ

มาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตบริการ และด้านการมีส่วนร่วม

ของผู้รับบริการ ส่วนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยด้านด้านจิตบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

(  =3.27, SD=0.52) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม

ของผู้รับบริการ (  =3.17, SD=0.57) และด้านการคิดเชิง

วิเคราะห์ (  =2.97, SD=0.54)

 2) พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา จ�าแนกตาม เกรดเฉลี่ย ช้ันปีท่ีศึกษา และภูมิล�าเนา
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ตำรำง 5

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

จ�าแนกตามภูมิล�าเนา

รำยกำรประเมิน ในเขต 3 จังหวัด
(N = 84)

นอกเขต 3 
จังหวัด

(N = 52)

SD SD t Sig

1. ด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล 3.51 0.55 3.58 0.57 -1.617 0.112

2. ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล 3.20 0.58 3.25 0.57 -1.210 0.236

3. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 3.42 0.58 3.47 0.62 -1.133 0.262

โดยรวม 3.41 0.58 3.47 0.61 -1.842 0.067

ตำรำง 6

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ย

รำยกำรประเมิน เกรด
2.00-3.00
(N = 30)

เกรด 
3.00-4.00
(N = 106)

SD SD t Sig

1. ด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล 3.39 0.61 3.58 0.54 -3.913 0.000**

2. ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล 3.19 0.58 3.23 0.57 -1.210 0.236

3. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 3.34 0.60 3.47 0.59 -2.912 0.005*

โดยรวม 3.33 0.60 3.46 0.58 -3.913 0.000**

 จากตารางที่ 5 พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ ระหว่างนักศึกษาในเขตจังหวัดกับ

นักศึกษานอกเขตจังหวัด ภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง เมื่อ

พิจารณารายด้าน ไม่มีความแตกต่างเช่นกัน

*P< .01, **P< .001

 จากตารางที่ 6 พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ ระหว่างค่าเฉลี่ยเกรด 2.00-3.00 

กับ ค่าเฉล่ียเกรด 3.00-4.00 ภาพรวม มีความแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล มีความแตก

ต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 ด้านการมีส่วนร่วม

ของผู้รับบริการ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ .01 ส่วนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล 

พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
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ตำรำง 7

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จ�าแนกตามระดับช้ัน

รำยกำรประเมิน ชั้นปี 2
(N = 43)

ชั้นปี 3
(N = 44)

ชั้นปี 4
(N = 49)

SD SD SD F Sig

1. ด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล 3.66 0.56 3.35 0.61 3.54 0.54 19.068 0.000*

2. ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษา 
    พยาบาล 

3.34 0.59 3.12 0.56 3.18 0.55 15.932 0.000*

3. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 3.54 0.60 3.27 0.58 3.44 0.56 20.456 0.000*

โดยรวม 3.55 0.58 3.27 0.59 3.42 0.57 36.148 0.000*

ตำรำง 8

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามช้ันปี

ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4

Sig Sig Sig

ชั้นปี 2 3.55 .000*

ชั้นปี 3 3.27 .002

ชั้นปี 4 3.42 .057

*P< .001

*P< .001

 จากตารางที่ 7 พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หวัใจความเป็นมนษุย์ ระหว่างชัน้ปี ภาพรวม พบว่า มคีวาม

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ี .001 เช่นกัน

 จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 

พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

พบว่า ชั้นปี 2 กับ ชั้นปี 3 ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ ชั้นปี 3 กับ ช้ันปี 4 ค่า

เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ยะลา ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา
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*P< .001

ตำรำง 9

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา

รำยกำรประเมิน อำจำรย์
(N = 30)

นักศึกษำ
(N = 136)

SD SD t Sig

1. ด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล 3.26 0.51 3.53 0.56 -5.863 0.000*

2. ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล 2.89 0.55 3.22 0.58 -8.255 0.000*

3. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 3.16 0.56 3.44 0.59 -5.311 0.000*

โดยรวม 3.14 0.56 3.43 0.59 -8.099 0.000*

 จากตารางที่ 9 พฤติกรรมการบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการรับรู้ของอาจารย์และ

นักศึกษา ภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ี .001 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตก

ต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .001 เช่นกัน

กำรอภิปรำยผล
 1. พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ด้านจิตบริการ และด้านการมีส่วนร่วมของ

ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า วิชาชีพ

พยาบาลเป็นการปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตร์

ทางการพยาบาลกบัศาสตร์อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องตลอดจนศลิปะ

การพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมทั้งร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ภายใต้กระบวนการ

พยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ

ดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหัตถการและทักษะ

การปฏิบัติการพยาบาล (The Nursing Council, 2010) 

ดังน้ันการดแูลให้ผูร้บับรกิารหายจากการเจบ็ป่วยจงึจ�าเป็น

ต้องให้การดูแลแบบองค์รวมเช่นเดียวกัน ประกอบกับ

ปัจจุบันสังคมมีความคาดหวังต่อระบบคุณภาพการบริการ

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงท�าให้สถานบริการทั้งภาครัฐ

และเอกชนปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองหันมามุ่งเน้นเรื่อง

คุณภาพการบริการเป็นส�าคัญ เห็นได้จากผลการศึกษา

ของ (Maliwan, 2008) พบว่า ผู้ป่วยนอกมีความคาด

หวังต่อคุณภาพบริการใน ด้านความสะดวกในการบริการ 

ด้านอัธยาศัยไมตรี ด้านความเป็นรูปแบบของบริการ 

ด้านความพร้อมท่ีจะให้การรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับ  

Juntakanbandit (2011) ศกึษาการพฒันาตวับ่งชีค้ณุภาพ

บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 

ตวับ่งชีค้ณุภาพบรกิารผูป่้วยในโรงพยาบาลชมุชน ประกอบ

ด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ 2) ท่าทีการแสดงออกของบุคลากรต่อผู้ป่วย 3) 

ความสะดวกในการรับบริการ 4) ความเชื่อถือไว้วางใจ

ในการรักษาและการเก็บรักษาความลับ 5) การให้ความ

รู้ ค�าแนะน�าและข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และ 6) ผล

ของการรักษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nawsuwan 

(2014) พบว่า ด้านคุณภาพการบริการแบบองค์รวม เป็น

องค์ประกอบท่ีสามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้มากที่สุดใน

องค์ประกอบหลักด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล 

มีค่าความแปรปรวนในองค์ประกอบนี้ถึง ร้อยละ 45.89 

และมีความเท่ียงตรงตามสภาพจริง

 ส ่วนพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ อยู ่ในระดับ

ปานกลาง อาจเกิดจากการออกแบบการเรียบการสอน

ที่ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู ้ของนักศึกษา

เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถอธิบายได้ว่า 

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีอยู ่บนฐานของการมี

ข้อมูลท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการ

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู ้รับ

บริการอย่างมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้

ปัญหาของผู้รับบริการท่ีสอดคล้องกับบริบทการด�ารงชีวิต  
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(Praboromarajchanok Institutet, 2011) สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Alfaro-LeFevre (2013) ให้ทัศนะว่าใน

วิชาชีพพยาบาลการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส�าคัญ

ต่อการปฏิบัติการพยาบาล โดยจะช่วยให้พยาบาลเกิด

ความมั่นใจเน่ืองจากผลส�าเร็จของงาน เกิดความปลอดภัย

ทั้งพยาบาลและผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้รับบริการมีอาการดีข้ึน

และพึงพอใจต่อการให้การพยาบาลจากพยาบาล นอกจาก

นี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้เกิดการการตัดสิน

ใจทางการพยาบาลและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลการ

วิจัยของ Nawsuwan (2014) พบว่า ด้านคุณลักษณะ

นักคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นองค์ประกอบที่สามารถสะท้อน

ถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กระทรวง

สาธารณสุข ได้มากที่สุดในองค์ประกอบหลักด้านการคิด

เชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลและมากที่สุดในทั้ง 3 

องค์ประกอบหลัก มีค่าความแปรปรวนในองค์ประกอบ

นี้ถึง ร้อยละ 66.02 และมีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Poorananon (2014) พบ

ว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาล

ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ในระดับมากในเรื่องการ

ปฏิบัติต่อผู้ป่วยทั้งวาจาและการกระท�าด้วยความเคารพ

ในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 2. พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา ระหว่างค่าเฉลี่ยเกรด 2.00-3.00 กับ ค่าเฉลี่ยเกรด 

3.00-4.00 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

.001 สามารถอธิบายได้ว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของเกรดอาจ

มีผลต่อพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

ส่วนพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

ระหว่างชั้นปี พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ .001 สามารถอธิบายได้ว่า ประสบการณ์การการ

เรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ยะลา เกี่ยวกับการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ อาจมีผลต่อพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ของที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ Poorananon (2014) พบว่า นักศึกษาช้ัน

ปีที่ 3 มีประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในด้าน

คณุลกัษณะของพยาบาลวชิาชพีหลงัปฏบิตักิารพยาบาลโดย

ในเรื่องการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ นักศึกษาสามารถ

แสดงออกทางค�าพูดและสีหน้าท่าทางเหมาะสมีอัธยาศัยดี 

หน้าตายิม้แย้ม ท่าทางเป็นมติร มากทีส่ดุ รองลงมานกัศึกษา

สามารถควบคมุอารมณ์ได้ดข้ึีน นกัศกึษากล้าแสดงความคดิ

เห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือผู้

ป่วย นักศึกษาสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของการปฏิบัติ

งานได้ และมีความคิดที่เป็นระบบก่อนปฏิบัติงานหรือใน

การตัดสินใจแก้ปัญหา ตามล�าดับ

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ชั้นปี 

2 กับ ช้ันปี 3 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 โดยชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ชั้นปีท่ี 3  

(  = 3.55,  = 3.27) สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาช้ันปี 

2 นัน้เป็นการเริม่ก้าวแรกในการฝึกปฏบิตัส่ิงผลต่อความตืน่

ตัวในสถานการณ์จริงรวมกับการเผชิญความเครียดในการ

ฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้นักศึกษาช้ันปี 2 เกิดความตระหนักใน

ทุกข้ันตอนของพฤตกิรรมการบรกิารสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนุษย์ส่งผลให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่านักศึกษาช้ัน

ปี 3 ท่ีผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมาแล้ว ส่วนช้ันปี 3 กับ 

ชั้นปี 4 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าชั้นปี (  = 3.42,  

 = 3.27) สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาช้ันปี 4 ผ่าน

การการออกแบบการเรียนการสอนที่บ่มเพาะพฤติกรรม

การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 ภายใต้ลักษณะ

เฉพาะของวิชาชีพพยาบาลท่ีครอบคลุมท้ัง 4 มิติ คือ ด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ท่ีควรปลูกฝังให้เกิด

ขึ้นในพยาบาลวิชาชีพทุกคน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อค่าคะแนน

เฉลี่ยของนักศึกษาช้ันปี 4 ท่ีมากกว่าช้ันปี 3

 3. พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา พบว่า 

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .001 โดยค่า

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษามากกว่าอาจารย์ (  = 3.43, 

 = 3.14) อาจเนื่องจากมุมมองการรับรู้พฤติกรรมการ

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ตามการรับรู้ของ

อาจารย์และนักศึกษาอาจมีความแตกต่างกันในแง่ความ

ลึกซึ้งของการรับรู้ที่อาจส่งผลต่อการรับรู้พฤติกรรมการ

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา



206 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ Udomluck, Vongchaiya, Tachawisad, &  

Sutjasakulrat (2013) พบว่า ผู้ส�าเร็จการศึกษามีการรับ

รู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภาพ

รวมอยู่ในระดับดี (  = 4.22, SD = 0.42) โดยการรับรู้

ด้านที่มากที่สุดคือ มีความสุภาพ อ่อนน้อม (  = 4.40, SD  

= 0.40) รองลงมา คือ การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมและ

ค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วย (  = 4.23, SD = 0.41) การจัดการ

ศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ภาพรวมอยู่ในระดับดี (  = 3.97, SD = 0.80) 

โดยมีการรับรู้ด้านการด�าเนินการมากที่สุด (  = 4.15, SD 

= 0.59) รองลงมา คือ ด้านการประเมิน (  = 4.11, SD 

= 0.62) การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนษุย์และการจดัการศกึษาทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมบรกิาร

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์กันทุก

ด้าน (r = .30 - .55) แต่การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มี

ความสัมพันธ์กัน (r = - 0.12)

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ 

ด้านจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล และด้านการมีส่วน

ร่วมของผู ้รับบริการ ส่วนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของ

นักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรน�าข้อมูลที่ได้จาการวิจัยมาจัดท�าแผนกลยุทธ์ 

กิจกรรม เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาสู่อัตลักษณ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยกระดับ

พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนอัต

ลักษณ์นักศึกษาสู่อัตลักษณ์ของบัณฑิตอย่างภายใต้ข้อมูล

เชิงประจักษ์
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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทท่ีเป็นจริง

ของหน่วยงานรัฐและกลไกของรัฐ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รอบมหาวิทยาลัย ประชากร ได้แก่ สถานีต�ารวจภูธรเมืองปทุมธานี สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอคลองหลวง ท่ีว่าการอ�าเภอ

คลองหลวง สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 สรรพสามิตพื้นท่ีปทุมธานี 2 และสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

จ�านวน 9 คน เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) การเก็บรวบรวม

ข้อมูล เก็บด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เชิงเนื้อหา น�าเสนอเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ภายหลัง

จากค�าส่ัง คสช.ที่ 22/2558 เจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้น�า  

เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าพนักงานต�ารวจ เจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนธิก�าลังประมาณ 
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50 นาย ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย  

อาทติย์ละ 1 ครัง้ ผลการปฏบิตังิานร่วมกนัมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลมากกว่าผลการปฏบิตังิานในสถานการณ์ปกติ

ค�ำส�ำคัญ: บทบาทที่เป็นจริง, หน่วยงานของรัฐ, กลไกของรัฐ, มาตรการควบคุมจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

              รอบมหาวิทยาลัย

Abstract

 This research was a qualitative research. the objective was to study the actual role of  

government agencies and government mechanisms in enforcing laws regarding the control measures 

of alcoholic beverage sales points around university. population were Muang Pathumthani Police 

Station, Khlong Luang Police Station, Khlong Luang District, Excise Area Pathumthani 1, Excise Area 

Pathumthani 2, and Pathumthani Public Health. the number of key informants was 9. the instrument 

was a semi-structured interview form with in-depth interview. Data collection and collection by  

yourself. data analysis, content analysis presented in descriptive way. the research results were found 

that. after the NCPO Order No.22/2015, government officials performed integrated operations, with 

the administrative staff leading, Military, Police, Excise and Provincial Public Health. approximately 50 

intercourse laws were enforced regarding the regulation of alcohol distribution control points around 

university, once a week. Joint performance was more efficient and effective than normal performance. 

Keywords: Actual Role, Government Ageneies, Government Mechanism, Enforcement of Alcohol  

                Control Points Around the University

บทน�ำ
 ปัญหาการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ

มหาวิทยาลัย ได้เกิดขึ้นช่วงราวปี พ.ศ.2538 – 2539  

(ศรีรัช ลอยสมุทร, 2561 น. 60) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

รังสิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีนักศึกษาจ�านวนมาก และ

พอมีฐานะในการใช้จ่าย ท�าให้เกิดจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และมีวิวัฒนาการมาโดยล�าดับหลัง พ.ศ.

2554 เป็นต้นมา จุดจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบ

มหาวิทยาลัยมีจ�านวนมากขึ้นและลูกค้าคือนักศึกษา ท�าให้

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สนับสนุนจุดจ�าหน่ายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยมากขึ้น ต้ังแต่ พ.ศ.

2557 เป็นต้นมา จุดจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบ

มหาวิทยาลัยยังถูกใช้เป็นแหล่งการกระท�าผิดกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 ปัญหาที่ชัดเจนและเป็นประเด็นร้อนทางสังคม 

พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในสื่อต่าง ๆ ท�าให้สังคมหันกลับมา

พิจารณาประเด็นจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นช่วงก่อน พ.ศ.2558 ในเขตพื้นท่ีจังหวัด

ปทุมธานี ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน

มากถึง 13 แห่ง และมีจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รอบมหาวิทยาลัยจ�านวนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

รองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงเวลานั้นจุดจ�าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดอย่างเสรี ท�าให้นักศึกษาเข้า

ถึงได้ง่าย ส่งผลกระทบตามมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เกิด

นักดื่มหน้าใหม่ เกิดอุบัติเหตุ เกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศ 

เกิดความเดือดร้อนค�าราญส่งเสียงดังให้กับชุมชน เกิด

การทะเลาะวิวาท เกิดอาชญากรรมและเกิดคดียาเสพติด 

เป็นต้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ ได้แก่ ชุมชนและ



210 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

นักศึกษา การปล่อยปละละเลยให้มีจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยจ�านวนมาก จึงเป็นแหล่ง

อบายมุขที่ท�าลายอนาคตนักศึกษาและยังสร้างปัญหาให้

แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

 ปัญหาเกี่ยวกับจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รอบมหาวิทยาลัย มีผู ้เกี่ยวข้องที่ส�าคัญไม่น้อยกว่าสาม

ฝ่าย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ประกอบการจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการที่

มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ 1) ในส่วนของ

นักศึกษาต้องการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการ

ดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เสียสุขภาพ เสียค่าใช้จ่าย เกิดอุบัติเหตุ 

เกิดการทะเลาะวิวาท ผลการเรียนตกต�่า มีหนี้สินจากการ

พนัน ติดยาเสพติด และเรื่องชู้สาว เป็นต้น 2) ผู้ประกอบ

การจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยท่ีจะ

ต้องมีจิตส�านึก มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เห็นแก่

ประโยชน์ทางด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการไม่สนับสนุนให้นักศึกษามาเป็นลูกค้าหลักทางธุรกิจ

ของตนเอง และ 3) หน่วยราชการที่ต้องบังคับใช้มาตรการ

ตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย

เป็นพื้นที่สีขาว ปลอดจากอบายมุข โดยเฉพาะจุดจ�าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ส�านักวิชาการ, ส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร, 2558)

 จากผลกระทบที่เกิดจากจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยมีจ�านวนมาก ดังกล่าว

ข้างต้น จึงน�าไปสู่การออกมาตรการเป็นค�าสั่ง หัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 เรื่อง 

“มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และ

รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ

สถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายสถาน

บริการ” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่ม

เติม 46/2559 โดยใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.

2493 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

ซ่ึงตลอดระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวพบว่า 

จุดจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยลดลง

อย่างเห็นได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามก็ยังคงพบการใช้ช่อง

ว่างของกฎหมายโดยการอ้างเหตุผลต่าง ๆ  จากผู้ประกอบ

การ อาทิ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อกฎหมาย

ว่าอะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้ ส่วนผู้ประกอบการที่ทราบข้อ

กฎหมายโดยละเอียดแล้วพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าท่ีจับกุมผู้กระท�าผิดมีข้ออ้างว่า

ไม่ทราบข้อกฎหมายและปฏิเสธว่าไม่ได้ขาย แต่ลูกค้าน�า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองหรือกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะเข้ามาตรวจสอบ

 เพือ่ให้เกดิการแก้ปัญหา เกดิการบังคบัใช้มาตรการ

อย่างจริงจัง และมีความยั่งยืนของมาตรการจ�ากัดการ

จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ของผู้ประกอบการจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ

มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในส่วนของโครงการ

ย่อย คือ การศึกษาบทบาทท่ีเป็นจริง ของหน่วยงานรัฐ

และกลไกของรฐัในการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัมาตรการ

ควบคุมจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพื่อศึกษาบทบาทท่ีเป็นจริงของหน่วยงานรัฐและ

กลไกของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ

ควบคุมจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย

ขอบเขตกำรวิจัย
 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาบทบาทที่เป็นจริงของ

หน่วยงานรัฐ และกลไกของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับมาตรการควบคุมจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รอบมหาวิทยาลัย ในจังหวัดปทุมธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. ค�าสั่ง คสช.ที่22/2558 เรื่อง มาตรการใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือ

สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ

สถานบริการในข้อ 4 และข้อ 6

 ข้อ 4 ห้ามมใิห้ผูป้ระกอบกจิการสถานบรหิารหรอื

สถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ

สถานบริการ กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู ้

มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ

  2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุ

ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  3. เปิดท�าการเกนิกว่าเวลาตามทีก่ฎหมาย
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  4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า

ก�าหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ

  5. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มี

การพกอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานท่ี

ของตน

 ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการ

ใดกระท�าการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู ้มีอ�านาจตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง มีอ�านาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิด และ

ห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการใน

สถานที่ดังกล่าวเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่ในระหว่างการ

ต่ออายุใบอนุญาตก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้

ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี

 ภายใต้บังคับตามข้อ 6 กรณีเป็นสถานบริการหรือ

สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอ�านาจ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิด

สถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ

หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก

 ในการสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตามวรรคสอง หาก

สถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาต

ขายสุรา ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขาย

สุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ี

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราและ

ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีก

 ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่อ

อายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มี

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการหรือใบ

อนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ

ออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อก�าหนดการออกใบ

อนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงมี

อ�านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นด�าเนินการทาง

แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่าง

เฉียบขาดและรวดเร็ว

 2. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2560 น. 1)

 มาตรา 4 เจ้าพนักงานสรรพสามิต หมายความ

ว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2560 น. 1)

 มาตรา 12 เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยง

การเสียภาษี ให้อธิบดีมีอ�านาจเข้าไปหรือออกค�าส่ังเป็น

หนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปในสถานที่ หรือ

ยานพาหนะใดๆ เพื่อท�าการตรวจค้นยึด หรืออายัดบัญชี 

เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเก่ียวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยว

กับภาษีท่ีจะต้องเสียได้ท่ัวราชอาณาจักร

 การเข้าไปเพื่อท�าการตามวรรคหนึ่ง ต้องท�าใน

ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระ

หว่างเวลาท�าการของผู้ประกอบกิจการนั้น เว้นแต่การ

ตรวจค้น ยึด หรืออายัดในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะ

กระท�าต่อไปก็ได้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 น. 4)

 มาตรา 85 อธิบดีมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบ

อนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมาย

แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

 1. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและ

มีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 2. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นอาจก่อให้

เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 

น. 6)

        ส่วนท่ี 12

             การเปรียบเทียบคดี

             ----------------------------------------

 มาตรา 136 ในกรณท่ีีต้องมกีารเปรยีบเทียบคด ีให้

ใช้ราคาขายปลีกแนะน�าตามมาตรา 17 (1) ในการก�าหนด

ค่าปรับ แต่ในกรณีท่ีไม่มีราคาขายปลีกแนะน�าตามมาตรา 

17 (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ประเมินมูลค่าของสินค้าเพื่อ

ก�าหนดค่าปรับ โดยให้ถือมูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่ง

ได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระท�า

ความผิดนั้น ถ้าไม่มีสินค้าชนิดเดียวกัน ให้ถือมูลค่าของ

สินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันตามที่ซื้อขายกันในเวลาดัง

กล่าว

 ในกรณีท่ีไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามวรรค

หนึ่งได้หรือสินค้าดังกล่าวมีหลายราคา ให้อธิบดีมีอ�านาจ
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ประกาศมูลค่าของสินค้าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการก�าหนด

ค่าปรับ

 มาตรา 137 ถ้าอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบ

เทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ�าคุกหรือไม่

ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอ�านาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

 1. ส�าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือ

ความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน ให้

เป็นอ�านาจของอธิบดี

 2. ส�าหรับความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจ�าคุกไม่

เกินหกเดือน

 (ก) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ�านาจ

ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซึ่งประกอบด้วยปลัด

กระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ

 (ข) ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ให้เป็นอ�านาจของคณะ

กรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการ

จังหวัด สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ และผู้บัง

คับการต�ารวจภูธรจังหวัด

 เมื่อผู ้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนท่ี

เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อ

ยินยอมแล้วไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว 

ให้ด�าเนินคดีต่อไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 น. 31-32)

 มาตรา 138 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิด

ที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นความผิด

ที่มีอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกินห้าหมื่นบาท ถ้าผู้ต้องหา

ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้จับกุมควบคุมผู้ต้องหาไปยัง

ท่ีท�าการของผู้ที่มีอ�านาจเปรียบเทียบคดีเพื่อด�าเนินการ

เปรยีบเทยีบคด ีทัง้นี ้ต้องเปรยีบเทยีบคดใีห้เสรจ็สิน้ภายใน

สิบสองชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหาถึงที่ท�าการของผู้มีอ�านาจท�า

การเปรียบเทียบคดี

 ถ้าผู ้ต้องหาหรือผู ้มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ 

อธิบดีจะปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างรอการเปรียบ

เทียบหรือรอการช�าระเงินค่าปรับโดยมีประกัน หรือมี

ประกันและหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ให้น�าบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดย

อนุโลม

 การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีอธิบดีก�าหนด

 มาตรา 139 ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว่าผู้

ใดกระท�าความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่ง

เรื่องให้อธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี แล้วแต่

กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นแสดงความยินยอมให้

เปรียบเทียบ ท้ังนี้ให้น�าบทบัญญัติมาตรา 138 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 น. 32)

 3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พุทธศักราช 2551 สืบค้นจาก (web.krisdika.go.th)

 มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

สถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 1) วัดหรือสถานที่ส�าหรับ

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 2) สถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 3) สถานท่ีราชการ

ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 4) หอพักตาม

กฎหมายว่าด้วยหอพัก 5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

การศึกษาแห่งชาติ 6) สถานีบริการน�้ามันเช้ือเพลิงตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเช้ือเพลิงหรือร้านค้าใน

บริเวณสถานีบริการน�้ามันเช้ือเพลิง 7) สวนสาธารณะของ

ทางราชการทีจ่ดัไว้เพือ่การผดัผ่อนของประชาชนโดยทัว่ไป 

8) สถานท่ีอันท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ สืบค้นจาก (web.krisdika.go.th)

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 งานวจิยัของศรรีชั ลอยสมทุร (2561) ได้ศกึษาวจิยั

เรื่อง การศึกษาสถานการณ์การติดตามการเปลี่ยนแปลง

หลังการบังคับใช้กฎหมาย และผลกระทบของร้านเหล้า

รอบสถานศกึษาในกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และภมูภิาค 

ผลการศึกษาพบว่า จากสถานศึกษาท้ังหมด 18 แห่ง ทุก

แห่งมีร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

ยกเว้นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ทีไ่ม่มี

ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง คือ 

มีร้านเหล้าจ�านวนมากเกิน 10 ร้าน มีจ�านวน 5 สถานศึกษา

ที่มีความเสี่ยงต�่า คือ มีร้านเหล้าจ�านวน 1-2 ร้าน มีจ�านวน 

3 สถานศึกษา สถานท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง มีจ�านวน 8 

สถานศกึษา ผลการตดิตามการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ พบ

ว่า การบังคับใช้กฎหมายในด้านการควบคุมแหล่งจ�าหน่าย
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ได้ผลส�าเร็จในด้านจ�านวนร้านเหล้าลดลงร้อยละ 20 – 50 

ในหลายพืน้ที ่ร้านย้ายออกไปไกลสถานศกึษามากขึน้ในทกุ

พื้นที่ ๆ ส�ารวจเฉลี่ย 1 กิโลเมตร จากสถานศึกษา มีร้าน

ในรัศมี 300 เมตรอยู่ในบางพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 31

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 การศึกษาบทบาทที่เป็นจริงของหน่วยงานรัฐและ

กลไกของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ

ควบคุมจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 

ใช้กรอบแนวคิด ค�าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง และ

การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้

บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในข้อ 4 ห้ามมิ

ให้ผูป้ระกอบกจิการสถานบรกิารหรอืสถานประกอบการใด

ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระท�า

การอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต�่ากว่า

ยี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ

 2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู ้มีอายุต�่ากว่า

ยี่สิบปีบริบูรณ์

 3. เปิดท�าการเกินกว่าเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ

 4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก�าหนดเวลา

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 5. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกอาวุธ 

วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน

 ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการ

ใดกระท�าการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู ้มีอ�านาจตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง มีอ�านาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิด และ

ห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการใน

สถานที่ดังกล่าวเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่ในระหว่างการ

ต่ออายุใบอนุญาตก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้

ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี

 ภายใต้บังคับตามข้อ 6 กรณีเป็นสถานบริการหรือ

สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอ�านาจ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิด

สถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ

หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก

 ในการสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตามวรรคสอง หาก

สถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาต

ขายสุรา ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขาย

สุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราและ

ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีก

 ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่อ

อายุใบอนุญาตให้เป็นท่ีสุด

 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยปละละเลยให้มี

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการหรือใบ

อนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ

ออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อก�าหนดการออกใบ

อนุญาตขายสุรา และการขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมี

อ�านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นด�าเนินการทาง

แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นอย่าง

เฉียบขาดและรวดเร็ว

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. สร้างเครื่องมือ คือ แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามกรอบแนวคิด ค�าสั่ง คสช.ที่ 

22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม

สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน

ลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการในข้อ 4 และข้อ 6

 2. ออกหนงัสอืในนามมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยราชการ 

ได้แก่ สถานีต�ารวจภูธร เมืองปทุมธานี สถานีต�ารวจภูธร

คลองหลวง ท่ีว่าการอ�าเภอคลองหลวง สรรพสามิตพื้นที่

ปทมุธาน ี1 สรรพสามติพืน้ทีป่ทมุธาน ี2 สาธารณสขุจงัหวดั

 3. นดัหมายวนัสมัภาษณ์และสมัภาษณ์เชิงลกึแบบ

มีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ ผู้ก�ากับการสถานี

ต�ารวจภูธร เมืองปทุมธานี ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร

คลองหลวง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต�ารวจภูธร

คลองหลวง รองสารวตัรป้องกนัปราบปรามสถานตี�ารวจภธูร

คลองหลวง หวัหน้าจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติพืน้ทีป่ทมุธาน ี2 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 เจ้า



214 Vol. 11 No. 1 January-April 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

หน้าที่ฝ่ายปราบปรามสรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 ปลัด

อ�าเภอคลองหลวงและเจ้าหน้าที่อ�าเภอคลองหลวง รวม 

9 คน

 4. วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสังเคราะห์ข้อมูล สรุป

ผล และท�าร่างบทสรุปส�าหรับผู้บริหาร น�าเสนอคณะผู้วิจัย

 5. ปรับแก้ไข น�าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 สถานีต�ารวจภูธรเมืองปทุมธานี สถานีต�ารวจภูธร

คลองหลวง ที่ว่าการอ�าเภอคลองหลวง สรรพสามิตพื้นท่ี

ปทุมธานี 1 สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 และสาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ ผู้ก�ากับการสถานี

ต�ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ผู ้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร

คลองหลวง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต�ารวจภูธร

คลองหลวง รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต�ารวจ

ภูธรคลองหลวง นายอ�าเภอคลองหลวง สรรพสามิตพื้นท่ี

ปทมุธานี 1 หวัหน้าฝ่ายบรหิารจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติพืน้ที่

ปทุมธานี 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสรรพสามิตพื้นท่ี

ปทุมธานี 2 รวม 9 คน

ผลกำรวิจัย
 ผลการปฏิบัติงานตามค�าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 

ตามข้อ 4 และข้อ 6 มีดังนี้

 เจ้าหน้าท่ีรฐัมาตรวจและกวดขนัจุดจ�าหน่ายเครือ่ง

ด่ืมแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณ์

 1. ความถี่ในการตรวจ มีการบูรณาการร่วม

ระหว่างเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้า

พนักงานต�ารวจ เจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี สนธิก�าลังประมาณ 50 นาย 

ตรวจร่วมอาทติย์ละ 1 ครัง้  และต่อมาตรวจร่วมสองอาทติย์

ต่อ 1 ครั้ง

 2. ผลการตรวจร่วมและกวดขนัในช่วงมคี�าสัง่ คสช.

ที่ 22/2558 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากกว่า

สถานการณ์ปกติ

 3. ผลการเปรียบเทียบของสองสถานการณ์การ

ปฏิบัติตามค�าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ในช่วงพ.ศ.2558 ถึง 

พ.ศ.2559 ผลการปฏบิตังิานแบบบรูณาการมปีระสทิธภิาพ

และเกิดประสิทธิผลมากกว่าสถานการณ์ปกติ พิจารณา

จากผลการจับกุมตามค�าสั่ง คสช. ท่ี 22/2558 จ�านวน 

35 ราย เนื่องจากบูรณาการตรวจร่วมท�าให้มีเอกภาพใน

การปฏิบัติงาน สามารถสนธิก�าลังได้ถึง 50 นาย แต่ใน

สถานการณ์ปกติเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 

2 มีก�าลังน้อยจ�านวน 3 นายเท่านั้น ท�าให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความยากล�าบาก จับกุมได้น้อยมาก (ญาณวุฒิ 

ปาละชัยวุฒิ, สัมภาษณ์)

 4. เจ้าหน้าท่ีรัฐมีการประชาสัมพันธ์ก่อนจะมา

ตรวจจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 5. เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย

ให้ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการในการซื้อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้บริการในกิจการสถานบริการ

หรือสถานประกอบการ

 6. เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มีผลการจับกุมการกระท�าผิดใน

ด้านการขายตามมาตรา 30 มาตรา 30 (3) มาตรา 30 (4) 

หรือเสนอสิทธิใด ๆ ชิงโชครางวัลแลกสลาก แลกซ้ือแก่ผู้

ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา 30 (5) แจก แถม ให้ และ

ก�าหนดเงื่อนไขในลักษณะบังคับซ้ือ

 7. เจ้าหน้าที่รัฐจากกรมสรรพสามิต มีการส�ารวจ

ร้านค้าจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการประกาศ

สถานการณ์หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 8. เจ้าหน้าทีร่ฐัยงัไม่เคยตรวจพบผูจ้�าหน่ายเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์โดยวีธีการปั่น เป็นเหล้าปั่น จ�าหน่ายโดย

วิธีการใช้รถเข็นตามตรอก ซอก ซอย รอบสถานศึกษา

 9. เจ้าหน้าที่รัฐ เคยจับกุมร้านจ�าหน่ายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ

ท่ีมีการกระท�าผิดตามข้อ 4 ตามค�าสั่ง คสช.ท่ี 22/2558 

กรณีจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบป ี

บริบูรณ์หรือเข้าไปใช้บริการ

 10. เจ้าหน้าท่ีรัฐเคยจับกุมร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือสถาน

ประกอบการท่ีมีการกระท�าผิด ตามข้อ 4 ของค�าสั่ง คสช.

ท่ี 22/2558 กรณีเปิดท�าการเกินกว่าเวลาตามท่ีกฎหมาย

บญัญตัแิละจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เกนิกว่าเวลาตาม

ท่ีกฎหมายบัญญัติ

 11. เจ้าหน้าที่รัฐเคยจับกุมร้านจ�าหน่ายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้ประกอบกิจการ สถานบริการหรือ

สถานประกอบการท่ีมีการกระท�าผิด ตามข้อ 4 ของ ค�าส่ัง 
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คสช.ที่ 22/2558 กรณียินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มี

การพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด เข้าไปในสถาน

ที่จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประกอบกิจการหรือ

สถานประกอบการ

 12. เจ้าหน้าที่รัฐเคยสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือ

ส่ังปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ โดยค�าสั่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดปทุมธานี และส่งส�าเนาค�าสั่งให้กรมสรรพ

สามิตด�าเนินการเพิกถอนใบอนุญาต

 13. เจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยปลอมตัวเป็นผู้ค้าปลีก แต่

ปลอมเป็นลูกค้าและจับกุมผู้จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 14. เจ้าหน้าที่รัฐ เคยมีการประชุมร่วมกับทาง

มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบ

การที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

ผลกำรวิจัย
 1. ภายหลังจากมีค�าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เจ้า

หน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานแบบบูรณาการออกตรวจร่วมกัน 

5 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ีทหาร 

เจ้าพนักงานต�ารวจ เจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้า

พนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยเจ้าพนักงาน

ฝ่ายปกครองเป็นผู้น�า ประกอบก�าลัง จ�านวน 50 คน การ

ปฏิบัติงานร่วมกัน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากกว่า

สถานการณ์ปกติ สามารถจับกุมผู้กระท�าผิด โดยเฉพาะผู้

ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดท่ี

เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายสถานบริการกระท�าการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1.1 ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้

มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ

  1.2 ขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แก่ผูม้อีายุ

ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  1.3 เปิดท�าการเกินกว่าเวลาตามที่

กฎหมายบัญญัติ

  1.4 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า

ก�าหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ

  1.5 ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มี

การพกอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานท่ี

ของตน

 2. ในกรณสีถานบรกิารหรอืสถานประกอบการถกู

จับกุมตามกรณีดังกล่าวข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ต�ารวจ

จะด�าเนินคดี และส�าเนาส่งผลคดีถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งปิดและส่งส�าเนาให้สรรพสามิต

พื้นที่ปทุมธานี ตามเขตอ�านาจหน้าที่ มีอ�านาจเพิกถอน

ใบอนุญาต และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถาน

ประกอบการในสถานท่ีดังกล่าวเป็นเวลาห้าปี

 3. กรณเีป็นสถานบรกิารหรอืสถานประกอบการที่

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษา มีการจับกุมและด�าเนินคดีโดยเจ้า

หน้าท่ีต�ารวจส่งฟ้องศาล ผลคดีส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้

ว่าราชการจังหวัดสั่งปิด ส่งส�าเนาให้สรรพสามิตพื้นท่ีตาม

เขตอ�านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในการสั่งเพิกถอนหรือ

สั่งปิด หากสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นได้รับ

ใบอนุญาตขายสุรา ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยสุรา เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขาย

สุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษาให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และ

ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีก ค�าสั่งเพิกถอนใบ

อนุญาตหรือสั่งปิดมิให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นท่ีสุด

 4. ไม่มีกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปล่อยปละละเลย

ให้มกีารออกใบอนญุาตประกอบกจิการสถานศกึษา หรอืใบ

อนญุาตขายสรุาทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการออก

ใบอนุญาตสถานบริการหรือข้อก�าหนดการออกใบอนุญาต

ขายสุราและการขายสุราแต่อย่างใด

 5. ปัญหาในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการออก

ตรวจร่วมกัน ไม่มีปัญหา มีแต่ปัญหาการหลีกเลี่ยงข้อ

กฎหมายของผู ้กระท�าผิด เช่น ไม่พักที่หอพัก ไปพักที่ 

อพาร์ตเม้นท์และกระท�าผิดโดยอ้างสิทธิมนุษยชน

 6. ค�าสั่ง คสช.ท่ี 22/2558 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มากกว่า

สถานการณ์ปกติ

 7. ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

  7.1 เห็นควรจัดระเบียบสถานบริการ

ให้อยู่ในโซน (Zone) ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ

พุทธศักราช 2509 โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยามสถานบริการ

ใหม่ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้

   1. เข้าถึงได้ง่าย

   2. ด้านกายภาพ พิจารณาจาก
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ถนน คู คลอง เป็นหลัก และ

   3. ติดตั้ง คงที่ไม่มีการเคลื่อน

ย้าย

  7.2 จากปัญหาการหลกีเลีย่งข้อกฎหมาย

ของผู้กระท�าผิด เช่น ไม่พักที่หอพัก ไปพักที่อพาร์ตเม้นท์

และกระท�าผิด โดยอ้างสิทธิมนุษยชน เห็นควรแก้ไขเพิ่ม

เติมข้อกฎหมาย ในมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 เพิ่มในข้อท่ี 9  

อพาตเม้นท์หรือสถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กำรอภิปรำยผล
 1. ภายหลงัจากมคี�าสัง่ คสช.ที2่2/2558 เจ้าหน้าที่

ของรัฐได้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการออกตรวจร่วมกันทั้งห้า

ฝ่าย ได้แก่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้น�า เจ้าหน้าท่ี

ทหาร เจ้าพนักงานต�ารวจ เจ้าพนักงานสรรพสามิตและ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบก�าลังจ�านวน 50 

นาย ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจของเจ้าหน้าที่รัฐ การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการของเจ้าหน้าที่รัฐ

ทั้งห้าฝ่าย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากกว่า

การปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ (เศรษฐนันท์ ทิมวัฒน์, 

วิชัย แก้วศรี และวายุ ระสา, สัมภาษณ์)

 การปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติเป็นการปฏิบัติ

เพียงล�าพังหน่วยเดียว ได้ผลอยู่ในระดับหนึ่ง จะพบปัญหา

ข้ออ้างของเจ้าของสถานบรกิารหรอืสถานประกอบการต่าง 

ๆ เช่น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบข้อกฎหมายว่า

อะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้ ส่วนผู้ประกอบการที่ทราบข้อ

กฎหมายโดยละเอียดก็มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่จับกุม ผู้กระท�าผิดมัก

มีข้ออ้างว่า ไม่ทราบกฎหมาย และปฏิเสธว่าไม่ได้ขาย แต่

ลูกค้าน�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองหรืออ้างว่าเจ้าหน้าท่ี

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะเข้าตรวจสอบ (สมประสงค์ 

มีสุดเพียร, สัมภาษณ์)

 ส�าหรับด้านการกระท�าผดิด้านการขายตามมาตรา 

30 มาตรา 30 (3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการขาย 

มาตรา 30 (4) การให้หรือเสนอสิทธิใด ๆ ชิงโชค รางวัล 

แลกสลาก แลกซื้อ แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 

30 (5) แจก แถม ให้ และก�าหนดเงื่อนไขในลักษณะบังคับ

ซ้ือ ในส่วนน้ีเจ้าหน้าที่ของรัฐปทุมธานีให้สัมภาษณ์ว่า ใน

ส่วนด้านนีไ้ม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ศรรีชั ลอยสมทุร 

(2561 น. ฌ) เนื่องจากผลการวิจัยของศรีรัช ลอยสมุทร มี

ขอบเขตของพื้นท่ีการด�าเนินงานวิจัยมีมากกว่า เช่น พื้นที่

ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

 2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานแบบบูรรณา

การการออกตรวจร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งห้าฝ่าย ภาย

หลงัจากหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิมคี�าสัง่ คสช.

ท่ี22/2558 สั่ง ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 และค�าสั่งนี้มี

ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา คอื วนัที่ 

23 กรกฎาคม 2558 ช่วงพ.ศ. 2558 – 2559 มีการปฏิบัติ

งานแบบบูรณาการร่วมกนัทัง้ห้าฝ่าย โดยมเีจ้าพนกังานฝ่าย

ปกครองเป็นผู้น�ากวดขันและตรวจตรา อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

ในช่วงแรก และต่อมาปรบัเปลีย่นเป็นสองอาทติย์ต่อ 1 ครัง้ 

สามารถจับกุมผู้กระท�าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ส�าหรับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงใช้ค�าสั่ง คสช.ท่ี 

22/2558 อยูผ่ลการปฏบิตังิานแบบบรูณาการร่วมกนัสีฝ่่าย 

ได้แก่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้น�า เจ้าหน้าท่ีทหาร 

เจ้าพนักงานต�ารวจ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ยกเว้นเจ้าพนักงานสรรพสามิต ประกอบก�าลังจ�านวน 50 

นาย ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ตามพ

ระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 สืบค้นจาก 

(https://library2. parliament.go.th) อีกประการหนึ่ง

ด้วย ส�าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ

งานแบบบูรณาการในสถานการณ์ โควิด – 19 เพราะรับ

นโยบายเร่งด่วน กวดขัน ตรวจตรา เรื่องการขาดแคลน

แอลกอฮอล์ การผลิตแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ

ปราบปรามการกักตุนแอลกอฮอล์ (จันทร์เรือง สุขส�าราญ 

และญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ, สัมภาษณ์)

 การปฏิบัติแบบบูรณาการทั้งสองสถานการณ์ มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเช่นเดียวกัน (ญาณวุฒิ 

ปาชะชัยวุฒิ, สัมภาษณ์)

 3. กรณีสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้ง

อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษา มีการจับกุมและด�าเนินคดีโดยเจ้า

พนักงานต�ารวจ ส่งฟ้องศาลลงโทษผู้กระท�าผิด ผลคดีส่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการสั่งปิด ส่งส�าเนาให้เจ้า
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พนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานีตามเขตอ�านาจหน้าท่ี 

ส่ังเพิกถอนในอนุญาต ปัญหา คือ ผู้กระท�าผิดหลีกเลี่ยง

ข้อกฎหมาย กล่าวคือ กระท�าผิดแทนที่จะอยู่หอพัก กลับ

ไปพักที่อพาร์ตเม้นท์ อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและ

อ้างสิทธิมนุษยชน (สมประสงค์ มีสุดเพียร, สัมภาษณ์) 

ท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถด�าเนินคดีตามกฎหมาย 

เป็นปัญหาข้อกฎหมายเพราะในกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึง 

อพาร์ตเม้นท์ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 27 แห่งพระ

ราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพิ่ม

ในข้อที่ 9 สืบค้นจาก (web.krisdika.go.th)

 4. ประเด็นเรือ่งระยะห่างระหว่างสถานศกึษา หรอื

สถานประกอบการจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถาน

ศึกษา ห่างจากสถานศึกษาควรจะอยู่ห่างกี่เมตร เช่น 300 

เมตร 500 เมตร 1,000 เมตร ในประเด็นนี้ เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ เห็นว่ายังเป็นประเด็นปัญหาที่มีข้อถกเถียงโต้แย้งกัน

อย่างมาก การบังคับใช้กฎหมายในด้านการควบคุมแหล่ง

จ�าหน่ายรอบสถานศึกษา ผลการวิจัยของศรีรัช ลอยสมุทร 

(2561) พบว่าได้ผลส�าเร็จในด้านจ�านวนร้านเหล้าลดลง

ร้อยละ 20 – 50 ในหลายพื้นที่ ร้านย้ายออกไปไกลสถาน

ศึกษามากขึ้นในทุก ๆ พื้นที่ส�ารวจ เฉลี่ย 1 กิโลเมตรจาก

สถานศึกษา มีร้านอยู่ในรัศมี 300 เมตร อยู่ในบางพื้นท่ี

คิดเป็นร้อยละ 31 แต่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เจ้าหน้าที่รัฐมีความเห็นว่ายังไม่ควรระบุ จึงไม่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของศรีรัช ลอยสมุทร (2561) เห็นควรจัด

สถานบริการหรือสถานประกอบการที่จ�าหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาควรจัดเป็นโซน (Zone) จัด

ระเบียบทางสังคมให้อยู่เป็นที่ ๆ (ญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ, 

สัมภาษณ์) ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พุทธศักราช 

2509 โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยามค�าว่าสถานบริการใหม่ ควร

จัดโซน (Zone) ควรมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1) เข้าถึงได้ง่าย 2) 

ด้านกายภาพพิจารณาจากถนน คู คลอง เป็นหลัก 3) ติด

ตั้งคงที่ (จันทร์เรือง สุขส�าราญ และญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ, 

สัมภาษณ์)

ข้อเสนอแนะ
 กำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. น�าผลการวิจัยไปใช้เชิงนโยบาย

 เห็นควรจัดระเบียบสถานบริการให้อยู ่ในโซน 

(Zone) ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พุทธศักราช 

2509 โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยามสถานบริการใหม่ โดยมีหลัก

เกณฑ์ดังนี้ 1) เข้าถึงได้ง่าย 2) ด้านกายภาพพิจารณาจาก

ถนน คู คลอง เป็นหลัก 3) ติดตั้งคงท่ี

 2. น�าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

 เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย ในประเด็นหอ

พักหรืออพาร์ตเม้นท์ หรือสถานท่ีท่ีเป็นท่ีพักของนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา รอบสถานศึกษา ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา เช่น ใน

กรณีที่เป็นสถานบริการ หรือสถานประกอบการใดท่ีเปิด

ให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่

ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือหอพัก หรืออพาร์ต

เม้นท์ หรือสถานที่พักของนักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างใด

อย่างหนึ่ง ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีดัง

กล่าวนั้นด้วย ให้ผู้มีอ�านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องส่ังเพิก

ถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิ

ให้มีการเปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการในสถาน

ที่ดังกล่าวอีก เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 27 แห่งพระ

ราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพิ่ม

ในข้อท่ี 9 สืบค้นจาก (web.krisdika.go.th)

 กำรวิจัยในครั้งต่อไป

 เห็นควรวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการน�าร่องการจัดระเบียบสถานบริการหรือสถาน

ประกอบการให้อยู่ในโซน (Zone) หรืออยู่ในพื้นที่ที่ทาง

รัฐจัดให้
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บทคัดย่อ

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจศักยภาพการให้บริการธุรกิจสถานพักฟื้นระยะ

ยาวในประเทศไทย เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาว 

การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ และการ

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ตามกรอบแนวคิด 7S model พบว่า (1) การวางกลยุทธ์มีความชัดเจน มีการน�ากลยุทธ์ทางการ

ตลาดมาปรับใช้ แต่ไม่มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ผู้ประกอบการท้องถ่ินยังขาดทักษะและประสบการณ์ระดับสากล (2) 

การจัดท�าโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชามีการแบ่งเป็นแผนกตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (3) มีการวางระบบ

หลักและระบบรองเพื่อการด�าเนินการ แต่การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบสนับสนุนยังมีน้อย ขาดระบบฐานข้อมูลที่เชื่อม

โยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) รูปแบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวมีความหลาก

หลาย (5) มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะสาขา มีการสร้าง

แรงจูงใจโดยให้รางวัลและผลตอบแทน (6) ทักษะ เน้นความเป็นไทยร่วมกับความสามารถเฉพาะบุคคล ท�าให้พนักงาน

มีทักษะในการให้บริการแต่ยังขาดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (7) การสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่างคนใน

องค์การ มีการกระตุ้นเตือนให้ยึดถือปฏิบัติช่วยให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ซ่ึงจากการศึกษาได้น�าผลมาประมวลจัดท�าเป็น

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวของประเทศไทยใน 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เตรียมความพร้อมบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไก

การบริหารจัดการโดยการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และความปลอดภัย
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Abstract

 This article is part of the research with an objective in exploring the service potential 

of long-stay businesses in Thailand. The development of long-stay business has leaded to the  

formation of policies and strategies proposals. A systemic review of the literature, in-depth  

interviews with entrepreneurs and non-participating observations were utilized in this study. The results  

compiled according to the 7S model conceptual framework (1) marketing strategies are applied but not  

having network business. Local entrepreneurs lack of universal skills and experiences (2) organisational  

structure and the chain of command are divided into departments according to responsibilities (3)  

division between primary and secondary systems for operation management but less usage in  

technology support system. Database systems linked to relevant agencies have not been set up 

(4) use of diverse management style using long-term hospital operators (5) selection of competent  

personal, especially the ones who have specific skill. It is incentivized by providing rewards and  

incentives (6) skill, focus on Thai culture with individual abilities make employees have service skills. But still  

lacking of foreign language (7) a common value is shared amongst people within the organization. 

That’s making the organization to be strong. The results from this study has been compiled into a 

draft of Thailand’s long-stay business development strategy with 5 core principles: human resource  

development and readiness; the development of communication and public relation systems; strategies in  

management mechanisms using the building of networks and business alliances; utilization of database 

and information systems; management promotion strategies of developing utilities, transport and safety.

Keywords: Synthesis Research, The Study of Service Potential, Long Stay business, Strategy for Long  

                Stay business development in Thailand

บทน�ำ
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส�าคัญต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกรวมท้ัง

ประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของ

ประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง น�ามาซึ่ง

การกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่ภูมิภาค อีกทั้งยัง

ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น รวมท้ัง

มีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้ง

ด้านคมนาคม และสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ัง

ในเชิงจ�านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ.

2562 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย ทั้งส้ิน 39,916,251คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มข้ึน 7.27 จาก

ปี พ.ศ. 2560 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) 

โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก คือ จีน มาเลเซียและรัสเซีย 

ส�าหรับรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 ประเทศไทย

มีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 1,911,807.95 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2561 และเพิ่ม

ข้ึนร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2560 โดยนักท่อง

เท่ียวจากประเทศจีนสร้างรายได้สูงสุดเท่ากับ 531,576.6 

ล้านบาท ตามมาด้วยนักท่องเท่ียวจากยุโรป (รวมรัสเซีย) 

448,743.81 ล้านบาท และนักท่องเท่ียวกลุ ่มอาเซียน 

(รวมมาเลเซีย) 342,370.64 ล้านบาท (ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2563) ซึ่งองค์การการท่องเท่ียวโลก (World 

Tourism Organization--WTO) ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 
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พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 1,600 ล้าน

คน โดยภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 

คือ เอเชียตะวันออก เอเชียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2563 ไม่เป็นไป

ตามการคาดการณ์ข้างต้น สาเหตุส�าคัญมาจากวิกฤติการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19) ที่

แพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และยังคงระบาดอย่าง

หนักต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ ซึ่งการระบาดดังกล่าวส่งผลก

ระทบโดยตรง และรุนแรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกประเทศทั่วโลก เช่น

เดียวกับประเทศไทย แม้จะมีมาตรการการรับมือกับโรค

ระบาด COVID-19 ได้ดีระดับที่น่าพอใจ แต่ด้วยจ�านวนผู้

ป่วย ผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นมากโดยอัตราผู้

ติดเชื้อทั่วโลก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีจ�านวนสูง

ถึง 63,036,282 ราย (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) โดย

ประเทศที่มีอัตราผู้ติดเชื้อสูงสุดคือสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ

ทั้งสิ้น 13,749,317 ราย รองลงมาคืออินเดีย 9,432,039 

ราย ส่วนประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย

สูงสุดคือ จีน และรัสเซียนั้น ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2563) มีจ�านวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 86,512 ราย 

และ 2,269,316 รายตามล�าดับ (ทรูไอดี, 2563)

 แต่อย่างไรกด็ ีภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด

ที่เริ่มควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายประเทศ ส่งผลให้

เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการการปิดสถานที่และ ควบคุม

การเดินทาง ท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณ

การฟื้นตัวดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลก 

(Global PMI) ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 17 

เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 (ประชาชาติธุรกิจ,

2563) ส�าหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ 

แม้จ�านวนผู้เดินทางด้วยจุดประสงค์ต่างๆ จะยังคงมีอยู่

แต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ควร จ�านวนการเข้าพักในโรงแรมเฉลี่ย

ทั่วประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือน

ก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

และยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดที่ห่างไกลกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ประเทศไทยจึงพยายามที่จะกระตุ้นการใช้

จ่ายของคนในประเทศมากขึ้น โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ผ่านโครงการต่างๆ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ด�าเนินการ

สนับสนุนเศรษฐกจิรายสาขา เช่น การกระตุ้นการลงทนุของ

นักลงทุนไทยและต่างชาติ อาทิ การขยายสิทธิประโยชน์

เพื่อส่งเสริมการลงทุน การจูงใจให้เกิดการลงทุนภายใน

ประเทศ การอ�านวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุน

ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ และ การลดอุปสรรคจากการ

ด�าเนินงานของภาครัฐ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ และการสร้างระบบนิเวศให้

เอื้ออ�านวย เพื่อให้ครอบคลุมภาคการผลิตท่ีส�าคัญ อาทิ 

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียว ภาคการ

ค้า และ ภาคบริการ (ประชาชาติธุรกิจ, 2563)

 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า

ไวรัส 2019 จะยังคงมีอยู่ แต่เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจด้าน

การท่องเท่ียวท่ีมีบทบาทส�าคัญในการสร้างรายได้ของ

ประเทศยังคงด�าเนินต่อไป โดยเฉพาะการดึง เม็ดเงินจาก

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในการใช้จ่าย ด้วยการ

ด�าเนินการอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป รัฐบาล

จึงเลือกเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่มีความเสี่ยงของ

โรคต�่า แต่มีการใช้จ่ายสูง ซึ่งได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาตรวจ

สุขภาพ หรือศัลยกรรมด้านความงาม รวมถึงกลุ่มนักท่อง

เท่ียวพ�านักระยะยาว (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ ในการเปิดรับนักท่อง

เท่ียวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) เพื่อให้

คนต่างด้าวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ โดยต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทาง

มาพ�านักระยะยาว (Long Stay) ในประเทศไทย 2) ยอม

ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายใน

ประเทศไทยและยินยอมกักตัวในห้องพัก 14 วัน และ 3) 

มีหลักฐานแสดงสถานที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย 

เป็นต้น (EXIM Knowledge Center ข่าวเศรษฐกิจ, 2563)

 การท่องเท่ียวพ�านกัระยะยาวหรอืพกัฟ้ืนระยะยาว 

(Long stay tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมการ

ท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ มีลักษณะเป็นการไปพักอาศัย

ช่ัวคราว และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อการใดการหนึ่ง

โดยเฉพาะ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มท่ีต้องการ

ใช้บ้ันปลายชีวิตในการท่องเท่ียว เช่น ผู้เกษียณอายุการ

ท�างาน หรือผู้สูงอายุท่ีขาดผู้ดูแล (2) กลุ่มท่ีต้องการดูแล

รักษาสุขภาพ เช่น ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ระยะพัก

ฟื้น หรือฟื้นฟูสภาพร่างกาย หรือชาวต่างชาติที่ต้องการ

หลบสภาพอากาศท่ีรุนแรงในประเทศของตนในบางฤดู (3) 

กลุ่มท่ีมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา เช่น นักเรียน นักศึกษา
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ที่เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และ (4) 

กลุ่มนักกฬีาทีเ่ข้ามาเกบ็ตวัหรอืฝึกซ้อมกฬีา (การท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย, 2549) ซึ่งนักท่องเที่ยวสองกลุ่มแรกเป็น

ตลาดเป้าหมายหลักที่ภาครัฐให้ความส�าคัญและพยายาม

ส่งเสริม เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าวเข้ามาพ�านักและใช้บริการ

ในประเทศไทยให้มากขึ้น จากโครงสร้างประชากรโลกท่ี

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) โดยเฉพาะ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และ

อเมริกา ซึ่งมีจ�านวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมี

สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติคาด

การณ์ว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจาก 687.9 ล้าน

คน ในปี พ.ศ.2549 เป็น 1,968 ล้านคนในปี พ.ศ.2593 

ซ่ึงทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงอายุมากที่สุด (สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข, 2552) ส่วนประเทศสมาชิกในอาเซียน

ช่วงปี พ.ศ.2558-2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว 

โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนจ�านวนประชากรสูง

อายุมากที่สุดในอาเซียนส�าหรับประเทศไทยสัดส่วนผู้สูง

อายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 9.4 ในปี 

พ.ศ.2545 เพิ่มเป็นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2550 และร้อย

ละ 16.7 ในปี 2560 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) โดย

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ.

2548

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพ่ือส�ารวจศักยภาพการให้บริการของธุรกิจ

สถานพักฟื้นระยะยาวของประเทศไทย

 2. เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจสถาน

พักฟื้นระยะยาวของประเทศไทย

กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท�าการ

ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็น

หลัก ดังต่อไปน้ี

 1. สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยว

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพักฟื้นระยะยาว

 3. ศักยภาพการให้บริการของธุรกิจสถานพักฟื้น

ระยะยาวของประเทศไทย

 4. แนวคิดการวัดปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจตาม

หลัก 7s ของ McKinsey

 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรท่องเท่ียว

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเกิดการระบาด

ของ Covid-19 ทัว่โลกนัน้ สถานการณ์การท่องเทีย่วระหว่าง

ประเทศของประเทศไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวตามการ

ท่องเท่ียวโลก โดยมีปัจจัยหลักจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ

และค่าเงินยูโรท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน การเปิดเส้นทางบิน

ใหม่ของสายการบินต่าง ๆ และการขยายเส้นทางการบิน

ของสายการบินต้นทุนต�่า ร่วมกับปัจจัยบวกอื่น ๆ เช่น 

แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงกีฬา การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

และการท่องเท่ียวกลุ ่มสูงอายุ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซ่ึงเป็นไป

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๕) ประเด็น พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๘๐ ซ่ึงให้ความส�าคัญกับการรักษาการเป็นจุด

หมายปลายทางของการท่องเท่ียวระดับโลก ซ่ึงถูกระบุอยู่

ในแผนย่อยท่ี 3 “การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และ

แพทย์แผนไทย” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์

แผนไทย ท้ังสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และ

แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ์

ชาติฯ, น. 1-2) เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ที่

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ได้จัดท�าข้ึน ในช่ือ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)  

๒๕๖๐-๒๕๖๙” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและ

สนบัสนนุนโยบายด้านการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 

(Medical and Wellness Tourism) โดยมีจุดมุ่งหมาย

ให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สอดคล้องกับแผนและนโยบายของประเทศไทย โดยยึด

หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกรอบแนวคิด หลัก

การของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ให้ความส�าคัญกับการยึดคน

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นใน 4 ผลผลิตหลัก

ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางในการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

(Wellness Hub), ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 

Service Hub), ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 

(Academic Hub), และศนูย์กลางยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2564 223

(Product Hub) ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้

เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ระยะ ๑๐ ปีทั้ง 4 ผลผลิต

หลักนี้ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติฯ, น. 3)

 จากจ�านวนประชากรสงูอายทุีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็

ผนวกกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้

ความต้องการของธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วย โดย

เฉพาะอย่างยิง่ประเทศทางตะวนัตกทีพ่ฒันาแล้ว ซึง่สมาชกิ

ในครอบครัวให้ความส�าคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุค่อนข้าง

น้อย ขณะเดียวกันประเทศในแถบเอเชียที่เร่ิมมีแนวโน้ม

เปลี่ยนไปมากขึ้น เช่น ประเทศจีน จากสังคมเดิมท่ีให้

ความส�าคัญกับผู้สูงอายุอย่างมาก แต่ด้วยการขยายตัวของ

เศรษฐกิจท�าให้สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปท�างานไกล

บ้าน และทอดทิ้งบิดามารดาที่ชราภาพให้ดูแลตนเอง จน

ท�าให้รัฐบาลจีนต้องใช้กฎหมายดูแลสิทธิผู้สูงอายุ (elderly 

rights law) บังคับลูกหลานให้กลับไปเยี่ยมและดูแลบิดา

มารดาที่บ้านมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทย แม้ว่าสังคม

ไทยจะให้ความส�าคัญกบัผูส้งูอาย ุแต่ด้วยแนวโน้มการเตบิโต

ของจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่สวนทางกับจ�านวน

สมาชิกในครอบครัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สมาชิก

วัยท�างานต้องออกไปท�างานนอกบ้านมากขึ้น และมีเวลา

ในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อน

ให้เห็นความต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสูง

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นโอกาสส�าคัญ

ส�าหรับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาว

และธรุกจิการให้บรกิาร เพือ่รองรบัผูส้งูอายทุัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติให้มากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวพักฟื้นระยะยำว

 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 

(www.unwto.org) ได้ก�าหนดรูปแบบการท่องเท่ียว เป็น 

3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 

(Natural based tourism) 2) การท่องเที่ยวในแหล่ง

วัฒนธรรม (Cultural based tourism) และ 3) การท่อง

เที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) 

ซึ่งการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวหรือพักฟื้นระยะยาว 

(Long stay tourism) อยู่ในรูปแบบที่ 3

 การท่องเท่ียวพักฟื ้นระยะยาว เกิดขึ้นจาก

ประชากรในประเทศตะวันตกท่ีมีรายได้สูงท่ีต ้องการ

แสวงหาความสุขด ้วยการไปท่องเท่ียวต ่างถ่ินทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยการท่องเท่ียวแต่ละครั้ง

จะมีวัตถุประสงค์ที่เจาะจงชัดเจน และใช้ระยะเวลาพัก

อาศัยยาวนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปกันเป็นก

ลุ่ม ดังนั้น การท่องเท่ียวพ�านักระยะยาวหรือพักฟื้นระยะ

ยาว (longstay) จึงหมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในปั้นปลายหลัง

เกษียณอายุการท�างานท่ีต้องการมาใช้ชีวิตในต่างแดนเป็น

หลัก เพื่อเพิ่มปัจจัยท่ีห้าของชีวิต คือ การท่องเท่ียว ส�าหรับ

ประเทศไทย การท่องเท่ียวแบบพ�านักระยะยาวหรือพักฟื้น

ระยะยาว เกิดจากการท่ีส�านักธุรกิจบริการกรมส่งเสริมการ

ส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มโครงการธุรกิจบริการเพื่อ

สุขภาพระยะยาว (longstay health care service) ขึ้น

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศไทย

เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

นักท่องเที่ยวสูงอายุจากประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนาน

ให้เดินทางมาท่องเที่ยวและรักษาสุขภาพที่ประเทศไทย 

และเนื่องจากโครงการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาว

นี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท่องเที่ยว การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้เสนอและจัดตั้งโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวขึ้น โดย

เน้นท่ี 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มท่ีต้องการเข้ามาใช้ชีวิตบ้ันปลาย

ในการท่องเท่ียว และกลุ่มท่ีเข้ามาเพื่อรักษาสุขภาพ ทั้งนี้

เพื่อผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดการสร้าง

งานสร้างรายได้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

และขยายกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2549)

ศักยภำพกำรให้บริกำรของธุรกิจสถำนพักฟื้นระยะยำว

ในประเทศไทย

 ศกัยภาพการให้บรกิารของธรุกจิสถานพกัฟ้ืนระยะ

ยาว หมายถึง ความสามารถสูงสุดหรือคุณสมบัติของธุรกิจ

สถานพักฟื้นระยะยาวที่จะด�าเนินการ ปฏิบัติกิจกรรม หรือ

ให้ความสะดวกต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูร้บั

บริการ และผลจากการกระท�านั้นก่อให้เกิดความพึงพอใจ

แก่ผู้รับบริการ จากแนวโน้มความต้องการด้านการท่อง

เที่ยวและพักฟื้นระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ธุรกิจสถานพัก
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ฟื้นระยะยาวเติบโตตามขึ้นไปด้วย อีกทั้งรัฐบาลให้ความ

ส�าคัญกับการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่อง

เที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness 

Tourism) ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก โดยการพัฒนาศักยภาพของ

สถานบริการสุขภาพทุกระดับ และสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน และมีการขยายเวลา

พ�านกัในประเทศไทยให้แก่ชาวต่างชาติทีเ่ข้ามารบัการรกัษา

และฟื้นฟูสุขภาพจากหลายกลุ่มประเทศ เพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายให้เดินทางเข้ามารับ

การรักษาพยาบาลในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น (ธนะศักดิ์ 

ปฏิมาประกร, 2560)

 การให้บริการธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาว แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ (1) การให้ บริการดูแล

ช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจ�าวัน การจัดกิจกรรม

พักผ่อน และการสร้างสังคมระหว่างหมู่เพื่อน การดูแลผู้สูง

อายุในระยะพักฟื้นจากการรักษาพยาบาล หลังการผ่าตัด 

และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการให้บริการด้านการแพทย์

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและจ�าเป็นต้องได้รับการ

ดูแลอย่างสม�่าเสมอ (2) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ในรูป

แบบบริการบ้านพักหรือห้องพักระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ

ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในโครงการเพ่ือความสะดวก

สบายในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีอยู่

คนเดียว

 ธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวยังเป็นหน่ึงในสาขา

ธุรกิจที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board 

of Investment--BOI) ให้การสนับสนุน ท�าให้มีผู้ประกอบ

การชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เช่น 

ญ่ีปุ่น เยอรมัน และประเทศในสแกนดิเนเวีย เป็นต้น การ

ท�าธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวของผู้ประกอบการไทยจึง

ควรหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจากต่าง

ประเทศ เข้ามาสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพท่ีดีซ่ึง

เป็นจุดแข็งของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้

สูงขึ้น (SCB Economic Intelligence Center, 2558)

แนวคิดกำรวัดปัจจัยควำมส�ำเร็จของธุรกิจตำมหลัก 7s 

ของ McKinsey

 7s McKinsey เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ

ที่ใช้วิเคราะห์องค์กรกับกลยุทธ์ที่ใช้ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจาก

งานวิจัยของ ดร.โธมัส เจ ปีเตอร์ส และโรเบิร์ด เอช  

วอเตอร์แมน (Tom J Peter &Robert H. Waterman) ที่

ปรึกษาทางธุรกิจของ McKinsey & Company ซึ่งแนวคิด 

7s McKinsey เป็นการวิเคราะห์ท่ีสามารถน�ามาใช้ได้ใน

หลากหลายสถานการณ์ และเป็นแนวคิดที่เน้นว่า “ค่า

นยิม” เป็นศนูย์กลางในการพฒันาทกุองค์ประกอบทีส่�าคญั

ขององค์กร ซ่ึงองค์ประกอบของ 7s McKinsey เก่ียวข้อง

กับปัจจัย 7 ประการของการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบ “สัมผัสจับต้องได้” มี

ลกัษณะทีง่่ายต่อการก�าหนดหรอืระบวุธิกีารจดัการโดยตรง 

และมีอิทธิพลต่อคนในองค์กร จ�าเป็นต้องใช้แผนภูมิองค์กร 

สายการบังคับบัญชา กระบวนการท่ีเป็นทางการ รวมถึง

ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน ซ่ึงองค์ประกอบส่วน

นี้ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) และ

ระบบการท�างาน (System) อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบ

ส่วนแรกนี้สามารถลอกเลียนแบบได้ แต่ความส�าเร็จของ

องค์กรจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส่วนที่สอง 

คือ องค์ประกอบ “สัมผัสจับต้องไม่ได้” ซ่ึงได้แก่ ทักษะ

การท�างาน (Skill) สไตล์ (Style) และพนักงาน (Staff) 

ท้ังสามตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่า 

หากรูปแบบองค์กรดี กลยุทธ์ดี ระบบการท�างานดี แต่คน

ท�างานขาดทักษะ คนท�างานไม่พอ หรือผู้น�าองค์กรมีรูป

แบบการท�างานไม่ดี ก็ยากที่จะประสบความส�าเร็จเช่นกัน  

 จากผงั McKinsey 7s แสดงให้เหน็ว่า องค์ประกอบ

ทัง้หมดมเีส้นเชือ่มประสานกนัโดยมค่ีานยิมร่วมกนั (Shared 

value) เป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมกันของ

องค์ประกอบท้ังหมด
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
 คณะผู้วิจัยพบว่า นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 หลัง

มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการท่อง

เที่ยวแบบพ�านักระยะยาวหรือพักฟื้นระยะยาว ได้มีการ

ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพ�านกัระยะยาวหรอืพกัฟ้ืนระยะยาว

อย่างหลากหลาย โดยผลการศึกษาพบว่า แม้ประเทศไทย

จะมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวแบบ

พ�านักระยะยาวในระดับมากถึงมากที่สุดก็ตาม แต่ในการ

ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการไทยควรมี

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับตลาดกลุ่มพักฟื้นระยะ

ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าความเข้าใจถึงพฤติกรรม

ของนักท่องเที่ยวสูงอายุแต่ละประเทศซึ่งมีความชอบและ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันรวมถึงการเตรียมความพร้อมทาง

ด้านภาษาต่างประเทศ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) การ

ศึกษาที่ผ่านมาพบว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวพักฟื้นระยะ

ยาวมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง โดยศักยภาพ

การให้บริการของธุรกิจสถานพักฟื ้นระยะยาวเป็นองค์

ประกอบหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของนักท่อง

เที่ยว และช่วยขับเคลื่อนความส�าเร็จของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว ซ่ึงผลการส�ารวจศักยภาพของสถานประกอบ

ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพักฟื้นระยะยาวในด้านรูปแบบ 

กิจกรรมการให้บริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม

ในการให้บริการตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวและ

ตามกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งภาครัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็มีศักยภาพพร้อมที่จะสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวแบบพักฟื้นระยะยาวได้เช่นกัน (จ�าเนียร 

ชุณหโสภาค, 2554) แต่ยังพบว่าประเด็นปัญหาและความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวพักฟื้นระยะยาวโดยเฉพาะนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ คือ ความไม่สะดวกในการขอวีซ่าและ

การขยายระยะเวลาในการพ�านัก การมีหน่วยงานหลักท่ีท�า

หน้าที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน และ

การอ�านวยความสะดวกต่างๆ (กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ

คณะ, 2549) รวมถึงด้านความปลอดภัยและความมั่นคง 

(เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ อรไท โสภารัตน์, 2555) การ

ปรับปรุงระบบการขนส่ง การจราจร และการใช้ภาษาต่าง

ประเทศของบุคลากรที่ให้บริการ (ฐิติพร ศรีอาภรณ์ และ 

ณรงค์พันธุ์ ฉุนรัมย์, 2558; นฤมล จิตรเอื้อ และเขมนารี 

รักษ์ชูชีพ, 2557)

 นอกจากนี้ ยังพบกว่าการด�าเนินธุรกิจให้ประสบ

ความส�าเร็จนั้น จ�าเป็นจะต้องเข้าใจความต้องการและ

ลักษณะเฉพาะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และบริหารจัดการ

ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การเข้าใจลูกค้า ให้ความ

เช่ือมั่นต่อลูกค้า สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือไว้

วางใจได้ และมีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ด้วยบริการท่ีเป็นรูปธรรม (กาญจนา ทวินันท์ และ แวว

มยุรา ค�าสุข, 2558) สิ่งอ�านวยความสะดวก (จันทร์จิรา 

ตันตยานุสรณ์, 2552) รวมทั้งคุณภาพบริการล้วนส่งผล

ต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของลูกค้าท้ังสิ้น (นฤมล 

จิตรเอื้อ และ เขมนารี รักษ์ชูชีพ, 2557) อย่างไรก็ตาม 

การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในธุรกิจการท่องเที่ยว

ของกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติ แต่ยังขาดความชัดเจนใน

กลุ่มของนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวไทย ซ่ึงเป็นสังคมสูงอายุ

ท่ีต้องเตรียมการรองรับไว้ด้วยเช่นกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. การรวบรวมข ้อมูลจากเอกสารงานวิจัย

และวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศึกษาเกี่ยวกับ

ศกัยภาพการให้บรกิารของธรุกจิสถานพกัฟ้ืนระยะยาวของ

ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2560 โดยการสืบค้นจาก

วารสาร งานวิจัยในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุด

ต่างๆ ท้ังงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสืบค้น

จากค�าส�าคญัหรอืดชันคี�าค้นทีก่�าหนดขึน้ เช่น “พ�านกัระยะ

ยาว” “สถานท่ีพักระยะยาว” “การท่องเท่ียวพ�านักระยะ

ยาว” “สถานพักฟื้นระยะยาว” “Long stay” “Long stay 

tourism” “Long stay business” เป็นต้น โดยด�าเนิน

การดังนี้

  1.1 ก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย 

(criteria) ซ่ึงประกอบด้วย เกณฑ์การเลือกเข้า (Inclusion 

criteria) ได้แก่ รายงานการวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ระหว่างปี 

พ.ศ.2545-2560วัตถุประสงค์การศึกษาเก่ียวกับศักยภาพ

การให้บริการของธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวหรือปัจจัยท่ี

มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของธุรกิจสถาน

พักฟื ้นระยะยาว ศึกษาในกลุ ่มเป้าหมายที่ต้องการพัก

ผ่อน การดูแลสุขภาพ การพักฟื้นหลังผ่าตัดหรือการฟื้นฟู

สภาพร่างกาย เอกสารที่ศึกษาในประเทศไทย เอกสาร

เฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์รายงานประเมินผลโครงการ และเกณฑ์การคัด
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ออก (Exclusion criteria) เอกสารหรือบทความที่มีเฉพาะ

บทคดัย่อการศกึษาอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่รปูแบบงานวจิยัเชงิปรมิาณ

และเชิงคุณภาพ

  1.2 การประเมนิคุณภาพเอกสาร มเีกณฑ์

ในการพจิารณาตามรปูแบบของรายงานวจัิย โดยแบ่งผลการ

ประเมินเป็น 2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน โดยก�าหนดให้

เอกสารที่ผ่านต้องมีข้อมูลครบทุกข้อของการประเมินกรณี

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องมีการตรวจสอบสามเส้า เช่น 

ใช้ข้อมูลจากหลายแห่งหรือใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลากหลาย

วิธีกรณีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ต้องมีการควบคุมอคติใน

การเลือกกลุ่มศึกษา และมีการควบคุมตัวแปรกวน

  1.3 การดึงข้อมูล เมื่อสืบค้นเอกสารท่ี

เกีย่วข้องทัง้หมดได้ตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้แล้ว จะน�ามาพจิารณา

อย่างละเอียด ด้วยการดึงกรอบข้อมูลตามรูปแบบ 7s 

model

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจสถาน

พักฟื้นระยะยาว โดยท�าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วย

วิธีการคัดเลือกอย่างเจาะจง ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา และท�าการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจ

สถานพักฟื้นระยะยาวในสถานประกอบการที่มีขนาดต่าง

กันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวนรวม 10 แห่ง

 3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เนื่องจากคณะผู้

วิจยั ไม่ได้ขออนุญาตท�าการสอบถามหรอืพดูคยุกบัผูส้งูอายุ 

และ/หรือกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการในสถานพักฟื้น เนื่องจาก

เห็นว่าไม่เหมาะสม จึงเลือกใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม เพื่อศึกษาพฤติกรรม และการด�าเนินชีวิตทั่วไปของผู้

สูงอายุและผู้ใช้บริการในสถานพักฟื้นต่างๆ

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 1. แบบบนัทกึข้อมลูศักยภาพและขดีความสามารถ

ของสถานประกอบการธรุกจิพกัฟ้ืนระยะยาวได้แก่ ประเภท

ของสถานประกอบการ สถานทีต้ั่ง ขนาดของสถานประกอบ

การ จ�านวนปีที่เปิดให้บริการ จ�านวนพนักงาน กลุ่มผู้รับ

บริการหลัก ปริมาณผู้มาใช้บริการ ระบบและนโยบายด้าน

คุณภาพ

 2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับศักยภาพและขีดความ

สามารถของผูป้ระกอบการธรุกจิสถานพกัฟ้ืนระยะยาว โดย

ใช้กรอบแนวคดิการวดัปัจจัยความส�าเรจ็ของธรุกจิตามหลกั 

7s Model ของ McKinsey

ผลกำรวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ

การสงัเคราะห์อภมิานงานวจิยัมรีายละเอยีดผลการคดัเลอืก

เอกสารจาก ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา การสัมภาษณ์ผู้

ประกอบการทั้ง 10 แห่ง และการสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม พบว่า การให้บริการของธุรกิจสถานพ�านักระยะยาว

หรือพักฟื ้นระยะยาวส่วนใหญ่เน้นกลุ ่มชาวต่างชาติสูง

อายุหรือผู้ที่เกษียณจากการท�างาน โดยแบ่งเป็น 2 ประ

เภทหลักๆ ได้แก่ (1) สถานพักฟื้นระยะยาวท่ีให้บริการ

ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณจากการท�างานที่

ต้องการเข้ามาพักผ่อนหรือใช้ชีวิตประจ�าวัน ผู้ที่ต้องการ

หลบสภาพอากาศท่ีรุนแรงในประเทศของตน และผู้สูง

อายุในระยะพักฟื้นจากการรักษาพยาบาล เพื่อการฟื้นฟู

สุขภาพ (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ เช่น คอนโดมิเนียม (อาคารชุด) แมนช่ันเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนต์ หรือบ้านพัก ในลักษณะของการครอบครอง

ที่พ�านักซึ่งเป็นการเช่าและการซื้อ นักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นชาวอเมริกัน ยุโรป สแกนดิเนเวีย ซึ่ง

มักพ�านักตามจังหวัดท่องเท่ียวริมทะเล ส่วนนักท่องเที่ยว

ชาวญี่ปุ ่นส่วนใหญ่พ�านักอาศัยในจังหวัดภาคเหนือตอน

บนโดยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด การมาท่อง

เที่ยวมีทั้งแบบมาคนเดียว และมากับคู่สมรส ส่วนใหญ่เคย

เดินทางมาประเทศไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง ระยะเวลาการ

พ�านักในประเทศไทย 2-3 เดือน เหตุผลท่ีต้องการมาท่อง

เที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวท่ี

มีความสวยงามและหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง

ทะเล แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีสภาพอากาศดี อีก

ท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่และ

อัธยาศัยไมตรีของคนไทยที่มีความเป็นมิตร และรสชาติ

ของอาหารไทย กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีได้รับความสนใจมาก 

ได้แก่ กิจกรรมพักผ่อนตามชายหาด การท่องเที่ยวทาง

ทะเล ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชม

วิถีชีวิตพื้นบ้าน ท�างานศิลปะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้

รับข้อมูลจากญาติหรือเพื่อนสนิท มีส่วนน้อยท่ีได้รับข้อมูล

จากหน่วยงานหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

 ด้านผู้บริโภค จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติจะมีพฤติกรรมที่แสดงออก

อย่างมีความสุข เสมือนการมาพักผ่อน มีการออกก�าลังกาย
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โดยการว่ายน�้า การสันทนาการระหว่างเพื่อนๆ และการ

ออกไปจับจ่ายซื้อของภายนอกด้วยรถบริการที่สถานพัก

ฟื้นจัดไว้ให้ ส่วนผู้สูงอายุชาวไทย หากเป็นบ้านพักหรือ

ที่พักระยะยาวที่ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อ หรือครอบครอง

ด้วยตนเอง การใช้ชีวิตประจ�าวันจะคล้ายกับชาวต่างชาติ 

แต่จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมที่จัดขึ้นโดยผู้ประกอบการธุรกิจ

เอง เช่น การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวด่างประเทศ การสอน

วาดรูป ท�าอาหาร และปลูกพืชสวนครัว เป็นต้น แต่หาก

เป็นผู้สูงอายุท่ีครอบครัวน�ามาให้อยู่ในความดูแล ก็จะมี

ลักษณะเงียบเฉย กิจกรรมจะท�าก็ต่อเมื่อมีการแนะน�าจาก

ผู้ดแูล และจะอยูใ่นความดแูลของแพทย์และหรอืเจ้าหน้าที่

ของสถานพักฟื้นอย่างใกล้ชิด เช่นมีการท�ากายภาพบ�าบัด 

เป็นต้น

 ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน เห็นว่าใน

อนาคตการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว/พกัฟ้ืนระยะยาว

ในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลว่า ประเทศไทย

มคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลงัเกษยีณการท�างาน 

เน่ืองจากมีอากาศดี มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม สินค้าราคา

ไม่แพง คนไทยมีไมตรีจิต ธุรกิจการให้บริการแบบพักฟื้น

ระยะยาวมีความพร้อมในด้านศักยภาพของบุคลากร การ

บริหารจัดการ การตลาด การส่งเสริมการขาย การประสาน

งาน ศักยภาพการบริการ ทั้งในเรื่องความสะอาด ความ

สะดวกสบาย ความปลอดภัย และมีการจัดกิจกรรมตรง

ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาด้าน

กฎหมายและนโยบายภาครัฐ ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

และขาดข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 การสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด�าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว โดยการเบิก

จ่ายงบประมาณให้รวดเร็วและทันเวลา การจัดกิจกรรม

ในเทศกาลประจ�าปีเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี และการประสานความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จัดการประชาสัมพันธ์

งานและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิมให้

มากที่สุด และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอด

ไป การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

การให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและผู้น�า

ชุมชนและการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่ง

ขึ้น การเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและการให้

บริการด้านการท�าเรื่องขอต่ออายุการพักอาศัยให้รวดเร็ว

และลดขั้นตอนการด�าเนินงานจากอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวแบบพ�านักระยะยาวที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ภาครัฐต้องก�าหนดนโยบายการส่งเสริมการท่อง

เท่ียวแบบพ�านักระยะยาวให้ชัดเจนยิ่งข้ึน

กำรอภิปรำยผล
 จากการส�ารวจศักยภาพการให้บริการของธุรกิจ

สถานพักฟื ้นระยะยาวเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา

ธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวของประเทศ สรุปได้ดังนี้

 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ท�าเลท่ีตั้งของสถาน

พักฟื้นระยะยาว มีทั้งเน้นความเป็นธรรมชาติ และอยู่ใกล้

แหล่งชุมชน การวางกลยุทธ์ของธุรกิจมีความชัดเจน มี

การน�ากลยุทธ์ทางการตลาด 16P มาปรับใช้ และการน�า

เสนอเอกลักษณ์ของสถานประกอบการท่ีมีความแตกต่าง

หรือโดดเด่นกว่าสถานประกอบการอื่น หรือ brand ส่ง

ผลให้มีผู้มาใช้บริการและมีความพึงพอใจในบริการ สถาน

ประกอบการส่วนใหญ่ด�าเนินธุรกิจโดยไม่มีการสร้างเครือ

ข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น

ที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในระดับสากล ท�าให้การ

ด�าเนินธุรกิจประสบปัญหา และขาดวิธีการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การให้ความรู้ทางวิชาการ นโยบาย

และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจสถานพักฟื ้นระยะยาวที่

ชัดเจน และการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเป็นรูปธรรม จะ

ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ

 2. โครงสร้างองค์กร (Structure) การจัดท�า

โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาแบ่งเป็นแผนก

ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ มีสายการบังคับบัญชาท่ีไม่ซับซ้อน 

สะดวกต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีการให้

อ�านาจหน้าที่แก่ผู้จัดการที่เป็นผู้ประสานการติดต่อ ส่ังการ 

ควบคุมและประเมินผลบุคลากรในความรับผิดชอบ เพื่อ

ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว การออกแบบและการ

จัดสรรเนื้อท่ีในลักษณะ universal design มีอาคารหลัก 

พื้นท่ีส่วนกลาง พื้นท่ีท�ากิจกรรมและอื่นๆ ท่ีใช้ประโยชน์

ได้สูงสุด ตามมาตรฐานท่ีพักแบบพ�านักระยะยาว และมี

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารในองค์กร

 3. ระบบ (System) มีการวางระบบหลักและ

ระบบรองเพื่อการด�าเนินการ การบริหารจัดการ และการ
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อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างเพียง

พอและครบวงจร การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในระบบสนบัสนนุ 

เช่น ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ระบบการเงินยังมี

น้อย ขณะที่ความต้องการเกี่ยวกับระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัย

ของการบริการ ทั้งในสถานประกอบการและแหล่งท่อง

เที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ควรเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

โดยการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและเจ้า

หน้าที่ของรัฐเพิ่มการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในทุกรูป

แบบและต่อเน่ือง ทั้งในกลุ่มผู้ให้บริการและนักท่องเท่ียว 

รวมทัง้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการท่องเทีย่วพ�านกัระยะ

ยาวหรือพักฟื้นระยะยาวแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ชุมชน

ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อการบริหารจัดการได้

อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายร่วมกัน

ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 4. สไตล์ (Style) รูปแบบการบริหารจัดการของ

ผู้ประกอบการธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวมีความหลาก

หลาย มีทั้งเป็นธุรกิจในครอบครัว เป็นนิติบุคคล มีคณะ

กรรมการบริหาร และเป็นกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว โดย

อ�านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดหรือเจ้าของกิจการ 

ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการท�างาน เพื่อสร้าง

แรงจูงใจและธ�ารงรักษาบุคลากรไว้ในองค์กร

 5. บุคลากร (Staff) มีการคัดเลือกพนักงานที่มี

ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ความสามารถ

เฉพาะสาขา เช่น บุคลากรทีมสุขภาพ มัคคุเทศก์ การ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกคน และการพัฒนาฝึกอบรม

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความ

สามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการ

ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาที่สามเพื่อ

ลดปัญหาการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ มีการนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 6. ทักษะ (Skill) บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดี 

มีจิตบริการและมีความช�านาญในการให้บริการ แต่มีข้อ

จ�ากัดในด้านการส่ือสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ โดย

เฉพาะภาษาที่สาม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ จึง

ควรมุ่งเน้นพัฒนาในด้านการใช้ภาษา

 7. ค่านิยมร่วม (Shared Value) การสร้างค่า

นิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ โดยการสื่อสารท่ัวท้ัง

องค์กร การกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความส�าคัญ

ของค�าขวัญหรือสโลแกนขององค์กร และมีการปฏิบัติจน

เป็นวัฒนธรรมองค์กร จะน�าองค์กรสู่ความเข้มแข็ง

 จากการวิจัย คณะผู้จัดท�าได้น�าข้อมูลมาประมวล

ผลและจัดท�าเป็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจสถานพัก

ฟื้นระยะยาวของประเทศไทย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ

พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านธุรกิจสถาน

พักฟื้นระยะยาว ในทุกระดับและทุกภาคส่วน โดยการ

ก�าหนดสมรรถนะหลักของผู้ให้บริการ การฝึกอบรมและ

ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ กลยุทธการตลาด การ

บริการ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ

พัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้

สือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและยดึหลกัการมส่ีวนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากลไกการบริหาร

จัดการธุรกิจสถานพักฟื้นระยะยาวโดยการสร้างเครือข่าย

และพันธมิตรทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

แก่องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยุทธศาสตร์

ท่ี 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีเชื่อม

โยงทุกระดับทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดธุรกิจ

สถานพักฟื้นระยะยาวโดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

การคมนาคม ระบบและมาตรการความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
 จากยทุธศาสตร์ข้างต้น สิง่ส�าคญัท่ีทุกภาคส่วนต้อง

ให้ความสนใจและต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ ตลอดจน

ด�าเนนิการ ได้แก่ ภาครฐั ทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรง 

จ�าเป็นจะต้องมีแนวนโยบาย และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ

ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้การด�าเนินการของธุรกิจสถานพัก

ฟื้นระยะยาวประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน การสนับสนุน

ของภาครัฐอย่างจริงจัง ด้วยการก�าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ 

หรือการออกเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก�ากับ

ดูแลให้การด�าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย มีส่วนส�าคัญ

เป็นอย่างมากที่จะท�าให้ผู ้ประกอบการมีทิศทางในการ

ด�าเนินธุรกิจของตนเองท่ีมีความชัดเจน สามารถวางแผน

การด�าเนินการในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสิ่งเหล่า

นี้เป็นความต้องการของผู้ประกอบการทุกคน ภาคเอกชน 

การด�าเนินงานของผู้ประกอบการปัจจุบันยังอาศัยความรู้ 

ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ์ ตลอดจนชื่อ
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เสียงของผู้ประกอบการโดยตรง ส่งผลให้ผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจ

นี้กว่าร้อยละเก้าสิบเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของบุคลากรทีม

สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น การด�าเนินการของ

สถานพ�านักระยะยาวหรือพักฟื้นระยะยาว จึงมีลักษณะ

เป็นสถานดูแลช่วยเหลือร่วมกับการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 

และ/หรือผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาและขาดผู้ดูแล ซึ่งโดยท่ัวไปใน

ปัจจุบันโรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่งได้น�าเสนอทางเลือก

ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลบุคคลข้างต้นได้ดี

กว่า และทีส่�าคญัมคีวามน่าเชือ่ถอืมากกว่าเพราะมบีคุลากร

ทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่มากก

ว่า จึงส่งผลให้การยอมรับและการเลือกใช้บริการกับสถาน

พักฟื้นระยะยาวอาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร นอกจาก

นี้ การที่สถานพักฟื้นระยะยาวยังขาดการสนับสนุนอย่าง

ชัดเจนจากภาครัฐ ท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินการสูง ค่าใช้

จ่ายในการให้บริการจึงเพิ่มสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ กลุ่มผู้ใช้

บรกิารมจี�านวนค่อนข้างจ�ากดั หน่วยงานองค์กรไม่แสวงหา

ก�าไร ทั้งของประเทศไทย เช่น สภากาชาดไทย และหน่วย

งานของต่างประเทศ มีข้อได้เปรียบกว่ากลุ่มภาคเอกชนซ่ึง

ลงทุนเองค่อนข้างมาก กล่าวคือ เป็นกลุ่มที่มีการสนับสนุน

ที่ชัดเจน มีเงินลงทุนสูง และมีอ�านาจในการต่อรอง และที่

ส�าคัญมีการสนับสนุนที่ชัดเจนจึงสามารถคัดสรร และ/หรือ

เลือกกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะสถานประกอบการท่ี

ลงทนุโดยชาวต่างชาติและได้รบัการสนบัสนุนจากส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.หรือ BOI)ซึ่งให้

บริการเฉพาะชาวต่างประเทศในกลุ่มของตนเท่านั้น และ

กลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ

โรงแรม กลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงกลุ่มทุนต่างประเทศ ซึ่ง

กลุ่มเหล่านี้มีก�าลังทรัพย์สูงมาก บางแห่งมีการลงทุนกว่า

พันล้านบาท การด�าเนินงานโครงการมีรูปแบบที่ชัดเจน มี

ลักษณะการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพรองรับสังคม

เมืองของผู้สูงอายุขนาดใหญ่ มีการจัดสถานท่ีพักอาศัย

ที่สวยงาม มีความปลอดภัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวกทัน

สมัยครบครัน มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ท่ีจะช่วยให้การ

ใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด และ

ท่ีส�าคัญมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและ

เข้าถึงด้วยงบประมาณท่ีสูงมาก

 ฉะนั้น สิ่งส�าคัญที่จะต้องเร่งด�าเนินการคือการ

ผลกัดนัให้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิสถานพัก

ฟื้นระยะยาวได้มีผลใช้บังคับ รวมท้ังการก�าหนดมาตรการ

การสนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม มี

หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงท่ีสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร 

ค�าแนะน�า และค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการธุรกิจปัจจุบัน 

และผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจประเภทนี้ เพื่อ

ให้สามารถวางแผนการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนการก�าหนด

ทิศทางในการด�าเนนิธรุกจิของตนในอนาคตให้ประสบความ

ส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
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 หนงัสอืเล่มน้ีเป็นหนังสอืประเภทจิตวทิยาประยกุต์ 

ซึ่งเขียนโดยฟรานซี่ อีสลีย์และคริสตัล ทาอิ และแปลโดย

เขมลักขณ์ ดีประวัติ โดยผู้เขียนได้อธิบายถึง ฮนจกซ่ึงเป็น

ค�าที่เกิดขึ้นในปี 2017 ของชาวเกาหลีที่เริ่มเบื่อหน่ายกับ

สภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันตามค่านิยม “ความ

ฝันของชาวเกาหลี” และชวนให้ผู้อ่านได้เห็นความส�าคัญ

ของการอยู่คนเดียว การดูแลจิตวิญญาณของตัวเอง และ

การเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตนต้องการ

 เน้ือหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย 4 บท สามารถ

อธิบายเน้ือหาในแต่ละบทได้ดังนี้

บทท่ี 1 เผ่ำหนึ่งคน

 ใครคือฮนจกแห่งเกาหลีใต้ ในปี 2017 ค�าว่า 

“Honjok” อ่านว่า ฮนจก ถือก�าเนิดขึ้นและเป็นค�ายอด

นิยามส�าหรับการต่อต้านวัฒนธรรมในเกาหลีใต้ โดนค�าว่า

ฮนจก เป็นการผสมค�าระหว่างค�าว่า “ฮน” ย่อมาจากค�าว่า 

“ฮนจา” ทีห่มายถงึเพยีงคนเดยีว และ “จก” ทีห่มายถงึเผ่า 

โดย ความหมายของค�าว่าฮนจกคือ เผ่าหนึ่งคน โดย ชาว

ฮนจกเป็นคนเลือกท�ากิจกรรมตามล�าพังและใช้ความเป็น

อิสระให้เป็นประโยชน์สูงสุดโดยให้คุณค่ากับปัจเจกบุคคล

มากกว่าความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ โดยจ�านวนครัว

เรือนที่มีสมาชิกเพียง 1 คนของชุมชนเมืองในเกาหลีใต้ คิด

เป็นร้อยละ 31.6 ตามข้อมูลของเดือนเมษายนในปี 2019 

และอาจจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 36.3 ในปี 2026

 โดยสาเหตขุองการเตบิโตของเผ่าหนึง่คนในเกาหลี 

ประกอบไปด้วย

 1. ล�าดับช้ันทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ยากของ

ชาวเกาหลี โดยผู้คนท่ีเกิดมาในยุค 80 และ 90 ให้ความ

ส�าคัญทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นรูปร่างและหน้าตา และได้

รบัการสัง่สอนมาให้ไขว่คว้า “ความฝันของชาวเกาหล”ี ต้อง

ตั้งใจเรียน มีงานท�าในบริษัทระดับแนวหน้าของประเทศ

และสร้างครอบครัว

 2. การเติบโตของสิทธิสตรีนิยม (Feminism) ของ

เกาหลีใต้

 3. แนวคิดนิยมคนหน้าตาดี การแบ่งแยกผู้คนโดย

ยึดรูปร่างหน้าตาของสังคมเกาหลีใต้

 ผู้เขียนกล่าวว่าปรากฏการณ์เผ่าหนึ่งคนเป็นปรา 

กฎการณ์ท่ีขยายไปในหลายสังคมท่ัวโลกท้ังในยุโรปและ

เอเชีย โดยแนวคิดเรื่องปัจเจกนิยมจะมีมาตั้งแต่ทศวรรษ
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ที่ 1800 แต่แนวคิดเรื่องความสันโดษและความเหงาเพิ่ง

ได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง โดย แอนนา อาเรนท์ นัก

ปรัชญาชาวเยอรมัน โดยแอนนาอธิบายถึงความแตกต่าง

ระหว่างความสนัโดษกบัความเหงาทีก่ารทีม่ตัีวเองเป็นเพือ่น

บทที่ 2 สภำวะจิตใจ : เดียวดำยหรือคนเดียว

 ในบทนี้ผู้เขียนพูดถึงความแตกต่างระหว่างความ

เดียวดาย (lonely) และคนเดียว (alone) โดยประเด็น

ความแตกต่างระหว่างความเดียวดาย (lonely) และคน

เดียว (alone) คือ ความเดียวดาย (lonely) จะเน้นไปท่ี

ความเศร้า แต่ในขณะที่คนเดียว (alone) จะเน้นที่การรับ

รู้ของผู้รับความรู้สึก ซึ่งก็มีคนจ�านวนมากมีความสุขส�าหรับ

การอยู่คนเดียว

 ส�าหรับสภาวะจิตใจของผู้ที่อยู ่คนเดียวก็ขึ้นอยู่

กับผู้ที่ประสบสภาวะดังกล่าว หากผู้ที่ประสบอยู่ในภาวะ

ดังกล่าวมีความรู้สึกที่เป็นบวก เขาจะเห็นคุณค่าของการมี

เวลาและพื้นที่ที่เป็นของตัวเอง หากผู้ที่ประสบอยู่ในภาวะ

ดังกล่าวมีความรู้สึกที่เป็นลบ เขาจะมีความต้องการความ

รู้สึกอบอุ่นจากผู้อื่น และผลกระทบจากความรู้สึกเหงาคือ 

การรู้สึกไม่ดีต่อสุขภาพและการขาดสัมพันธภาพ และผู้

เขียนยังได้แนะน�าวิธีการรับมือกับความเหงา

 ผูเ้ขยีนยงับอกถงึความแตกต่างระหว่างผูโ้ดดเดีย่ว

และชาวฮนจก โดยประเด็นในความแตกต่างระหว่างผู้โดด

เดีย่วและชาวฮนจกจะคล้ายกบัความแตกต่างระหว่างความ

เดียวดาย (lonely) และคนเดียว (alone) คือ ผู้โดดเดี่ยว 

จะมองเป็นเร่ืองในด้านลบและดูสิ้นหวัง แต่ชาวฮนจกจะมี

ความสุขในการอยู่กับตัวเองและมีความเข้าใจในคนอื่น ซ่ึง

ความรูสึ้กของชาวฮนจกจะแตกต่างจากผูโ้ดดเดีย่วอย่างสิน้

เชิง

 นอกจากนี้ผู้เขียนยังให้แบบส�ารวจความรู้สึกของ

การอยู่คนเดียวและแบบส�ารวจบุคลิกของผู้อ่านว่าเป็นคน

มีบุคลิกเก็บตัว เปิดเผย หรือ ผสมผสาน เพื่อน�าผลส�ารวจ

ไปใช้ในการจัดการอารมณ์พื้นฐานและพัฒนาสัมพันธภาพ

ที่ดีกับตัวเอง

บทที่ 3 ศิลปะแห่งกำรรู้จักตน

 ในบทนีผู้เ้ขยีนได้ให้ผูอ่้านใช้เวลาส�าหรับคิดในขณะ

อยู่คนเดียว เพื่อส�ารวจ สังเกตรูปแบบของพฤติกรรมของ

ตนเองอย่างซ�้าๆ ว่าที่ผ่านมามีการรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆอย่างไร เพื่อพัฒนาตนเองสู่การรู้จักกับตนเอง พัฒนา

ความเหน็อกเหน็ใจทีม่กีบัคนอืน่ และสร้างความสมัพนัธ์กบั

ตัวเองท่ีอ่อนโยนและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก เพื่อจะน�า

ไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีแบบองค์รวม

 ในหัวข้อการท�าความรู้จักตนเอง ผู้เขียนให้ผู้อ่าน

ส�ารวจตัวเองในประเด็นดังต่อไปนี้

 ความเชื่อที่ได้รับอิทธิพล โดยให้ส�ารวจว่าความ

เชื่อที่เกี่ยวกับตัวตน บุคลิกและสิ่งที่ชอบจากการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ อิทธิพลจากครอบครัวและความคาดหวัง

จากสังคม โดยผู้เขียนให้ผู ้อ่านส�ารวจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูก

ต้องหรือไม่ สอดคล้องกับความสุขท่ีต้องการหรือไม่

 ความปรารถนาและความต้องการของผู้อ่าน ผู้

เขียนเชิญให้ผู้อ่านเปลี่ยนมุมมองให้มีคุณค่าโดยพิจารณา

ถึงสิ่งที่ต้องการ แลจะต้องให้ความส�าคัญกับโลกภายใน

ตนเองให้เท่ากับการให้ความส�าคัญกับโลกภายนอก

 สังเกตความรู้สึกของตนเอง โดยให้อยู่กับปัจจุบัน

และรับฟังความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้เข้าใจตัวตนอย่าง

ลึกซึ้งขึ้น

 หลังจากส�ารวจและท�าความรู้จักกับตนเองแล้ว 

สิ่งท่ีจะต้องท�าต่อ คือ การปลูกสร้างจิตใจสงสัยใครรู้ จะ

ต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับความรู ้สึก ความคิด

และพฤติกรรมของตัวเองโดยจะต้องเป็นผู้มอง ไม่ใช่เป็น

ผู้วิพากษ์วิจารณ์ และผู้เขียนยังแนะน�าวิธีการจัดการนัก

วิจารณ์ตัวเองในจิตใจด้วย เช่น หาสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับ

การทบทวนตัวเอง พิจารณาถึงความเช่ือท่ีส่งผลต่อตัวเรา 

ตัดสินความเชื่อดังกล่าวว่าเป็นประโยชน์ต่อตนหรือไม่ 

ปล่อยวางความคิดท่ีไม่ถูกต้อง

 ข้ันตอนต่อมาคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง โดย

ผู้เขียนแนะน�าวิธีการสร้างคุณค่าในตัวเอง คือ การปลูกฝัง

ความเห็นอกเห็นใจ การผูกมิตรกับตัวเอง

บทท่ี 4 กำรอยู่อย่ำงสันโดษ

 วิถีชีวิตแบบฮนจกมอบโอกาสให้ตัวเองมีความ

พอใจในชีวิตท่ีสันโดษและท�าให้มีความพึงพอใจในตัวเอง 

เพราะความสุขด้วยตนเองคือวิถีชีวิตแบบฮนจก โดยผู้เขียน

แนะน�าวิธีการอยู่อย่างสันโดษแบบฮนจกหลายวิธี เช่น

 การน้อมรับช่วงเวลาของการอยู่คนเดียวอย่าง

มีความสุข ท�ากิจกรรมต่างๆคนเดียวไม่ว่าจะเป็นการรับ

ประทานอาหารนอกบ้านคนเดียว ชมภาพยนตร์หรือท่อง
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เที่ยวคนเดียว ซึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบ

ฮนจก คือช่วยประหยัดเงินและมีอิสระ

 การสร้างกิจวัตรการดูแลตนเอง โดยให้ลองจัด

ตารางเวลาส�าหรับตัวเองและแทรกการดูแลตัวเองออก

เป็นช่วงต่างๆ หรือลองหาสถานที่ที่เหมาสมในการฝึกฟัง

อย่างมีสติ

 การสะท้องตัวตนด้วยการจดบันทึก ซึ่งการจด

บันทึกสามารถจัดการอารมณ์รู ้จักตัวเองมากขึ้น โดย

ประเด็นที่บันทึก อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของแผนใน

อนาคต ความรู้สึกอยากขอบคุณ เป็นต้น

 การท�าสมาธิ การฝึกเจริญสติ การเคลื่อนไหว

ร่างกายแบบเจริญสติ ซึ่งในประเด็นนี้จะท�าให้ผู้ปฏิบัติได้

อยู่กับปัจจุบันและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน โดยไม่ต้อง

กังวลเรื่องราวในอดีตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจะท�าให้เกิดพลังแห่ง

การฟื้นฟูที่ช่วยขจิตความเครียดและส่งเสริมสุขภาพทาง

ร่างกายและจิตใจ

 หนังสือ “HONJOK ความสุขจากการอยู่กับตัว

เอง” ผู้เขียนได้เล่าถึงความเป็นมา สภาวะจิตใจและวิธีการ

ใช้ชีวิตของชาวฮนจก ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบ

ชาวฮนจกมีการขยายแผ่กว้างไปทั่วโลก และในอนาคต

อาจจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของประชากร แต่ก็ยัง

ไม่อาจตัดสินได้ว่าผลกระทบจะเป็นผลกระทบในเชิงบวก

หรือเชิงลบ เนื่องจากจ�าเป็นต้องมีความเคารพในเรื่องการ

ปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจการใช้ชีวิต ซ่ึงชาวฮนจกบาง

คนอาจจะใช้ชีวิตในแบบนี้เพราะเป็นประแสนิยม หรือบาง

คนอาจจะเลือกเป็นชาวฮนจกจากประสบการณ์ของตนเอง 

ถึงจะเลือกใช้ชีวิตเป็นชาวฮนจกเพราะสาเหตุใดก็ตาม แต่

พื้นฐานก็ต้องมาจากความมีเมตตาและกรุณาต่อตนเองซึ่ง

จะต้องไม่ทับเส้นความเห็นแก่ตัว เพราะมีค�ากล่าวว่า “การ

ดูแลตนเองเท่ากับการดูแลสังคม” หากน�าแนวคิดในการ

เป็นมิตรกับตัวเองของชาวฮนจกแล้ว เท่ากับสามารถดูแล

ตัวเองได้เป็นอย่างดีและก็จะเท่ากับดูแลสังคมได้เป็นอย่าง

ดีด้วย

 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาแนวคิดการสร้างความสุข

ตัวตัวของตนเอง นอกเหนือจากหนังสือ “HONJOK ความ

สุขจากการอยู่กับตัวเอง” แล้ว ขอแนะน�าหนังสือ “12 กฎ

ท่ีใช้ได้ตลอดชีวิต” ซ่ึงน�าเสนอกฎทรงพลัง 12 ประการ

ท่ีจะช่วยให้ผู ้อ ่านพ้นจากปัญหาท่ีต้องเผชิญแบบซ�้าๆ 

ของชีวิต โดยศาสตราจารย์จอร์แดน บี. ปีเตอร์สัน จาก 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและโตรอนโต








