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นโยบายการจัดพิมพ์

 วำรสำร EAU Heritage เป็นวำรสำรรำย 4 เดอืน มหำวทิยำลยั 

อี ส เทิ ร ์ น เอ เชี ยจั ดพิ มพ ์ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ่ ควำมรู ้ ใ นสำขำ วิชำ  

ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำ

ค้นคว้ำและเปิดโอกำสให้นักศึกษำ นักวิจัย คณำจำรย์ ตลอดจน 

นักวิชำกำรทั่วไป ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยได้มีโอกำส 

เผยแพร่ผลงำนให้เป็นท่ีรู้จักต่อสำธำรณชน และได้แลกเปลี่ยนควำมรู ้

ในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ

บทความท่ีเสนอเพื่อตีพิมพ์

 บทควำมที่เสนอเพ่ือพิจำรณำต้องเป็นบทควำมวิชำกำรหรือ

บทควำมวิจัยทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอื่น เรื่อง

ที่จะได้รับกำรตีพิมพ์ต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรองโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ 2 ท่ำน (Double-blind peer review) ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง

ก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็นบทควำมท่ียังไม่เคยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่

หรืออยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในวำรสำรอ่ืนๆ (กำรละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็น

ควำมรับผิดชอบของผู้ส่งบทควำมโดยตรง) บทควำมที่ได้รับกำรกลั่น

กรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิและท�ำกำรปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว จึงจะได้รับกำร

ตีพิมพ์ลงในวำรสำรฯ

การเตรียมต้นฉบับ

 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิำรณำลงตีพมิพ์ ต้องมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดำษ A4 ควำมยำวไม่เกิน 15 หน้ำ

2. รูปแบบตัวอักษรให้ใช้ Angsana new ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

  และขนำดของตัวอักษร หำกเป็นช่ือเร่ีองใช้ตัวอักษรขนำด 20 หัวข้อ 

  ต่ำงๆ ใช้ตัวอักษรขนำด 16 และส่วนเนื้อหำทั่วไปใช้ตัวอักษรขนำด 15 

3. รูปแบบกำรจัดหน้ำ และจัดแนวข้อควำมชิดซ้ำย (ไม่ต้องปรับขวำ) 

4. เขียนชื่อ ต�ำแหน่ง สถำนที่ท�ำงำนและที่อยู่ของผู้เขียนอย่ำงชัดเจน  

  โดยแยกออกจำกส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5. แนบบทคัดย่อท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษมำพร้อมกับบทควำม  

  โดยก�ำหนดควำมยำวของบทคัดย่อไม่เกิน 15 บรรทัด พร้อมท้ัง 

  ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�ำ

6. แยกไฟล์ตำรำง รูปภำพ ที่ประกอบในเนื้อหำบทควำม และส่งมำ 

  พร้อมกับไฟล์บทควำม

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

 ในกรณีที่ผู้เขียนต้องกำรระบุแหล่งที่มำของข้อมูลในเนื้อเรื่อง  

ให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงแบบนำมปี (APA) โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ 

เลขหน้ำที่ข้อมูลปรำกฎอยู่ (ช่ือ นำมสกุล, ปีพิมพ์, เลขหน้ำ) ตัวอย่ำงเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, น. 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม ให้ใช้ระบบกำรอ้ำงอิง 

แบบ APA ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง มีดังน้ี

1. หนังสือ
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  Sharp, W. F. (1985). Investment (3rd ed.). New Jersey:  
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	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 2,  

 หน่วยที่ 9). นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.

3. วารสาร

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

 เลขหน้ำ.
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4. หนังสือพิมพ์

  ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อบทควำม. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้ำ. 
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 เขำท�ำกันอย่ำงไร?. มติชน, หน้ำ 19.

5. วิทยานิพนธ์

  กอบกุล สรรพกิจจ�ำนง. (2541). การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

 ดุษฎีนิพนธ์ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

  ช่ือผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่เอกสำร). ช่ือเร่ือง. ค้นจำก (ระบุ URL  

 ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

  มำนพ แก้วผกำ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง	กับการค้าเสรีไปด้วยกัน	

	 ได้จริงหรือ. ค้นจำก http://www.ftawatch.org
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 Retrieved from http://www.ingress.com/-astranart/ 

 pritzker.html
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ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	 เดิมมีก�าเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2550	 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น

แหล่งข้อมูล	 จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลาการเผย

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

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	–	เมษายน	2561)	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	eauheritage_social@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	eauheritage_social@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

อาจารย์อุบลรัตน์	ชนะโรค		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ศิริวิจิตร	รวมศิลป์	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์																									 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์											 	 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
ศาสตราจารย์ ภัทรพร สิริกาญจน    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นิธิดา แสงสิงแก้ว   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ รณกรณ์ บุญมี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อรรณพ จีนะวัฒน์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์พันต�ารวจเอก วรธัช วิชชุวาณิชย์  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
รองศาสตราจารย์พันต�ารวจโท ศิริพงษ์ เศาภายน  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ นรินทร์ สังข์รักษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัน ฉัตรไชยยันต์   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสวัตรี ณ ถลาง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ ชยางคกุล   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองสิน วิเศษศิริ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญารัตน์ ทองพาศน์   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปอย่างมากไม่ว่าจะด้าน	 สังคมความเป็นอยู่	 เศรษฐกิจ	 การใช้ชีวิต 

ในยุคที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า	“ยุคดิจิทัล”	และที่ส�าคัญในช่วงเวลากว่า	2	ปีท่ีผ่านมาทุกคนต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาด	

วิกฤติการณ์ดังกล่าว	ยังคงเป็นปัญหาที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือ	เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะ

ท�าให้ทุกคนมีภูมิปัญญาที่จะรับมือกับวิกฤติการณ์ครั้งนี้คือ	การสร้างสรรค์	งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ี

จะช่วยพัฒนากระบวนการภายใต้วิถึชีวิตใหม่	(New	Normal)	ตลอดจนองค์ความรู้ทางสังคมจ�าเป็นต้องบูรณาการให้เข้า

กันอย่างเหมาะสมตามสภาพ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้เดินทางเข้าสู่	ปีท่ี	11	ฉบับ

ที่	 3	 (ฉบับสุดท้ายของปี)	 ในการท�าหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิจัย	 ผลงานวิชาการ	 ซ่ึงเป็นองค์ความรู้กว้างขวางครอบคลุม 

ในศาสตร์ต่างๆตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ	กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่ดีมีคุณภาพ	จ�านวนทั้งสิ้น	15	บทความ	

เน้ือหาด้านงานวิจัย	11	บทความ	บทความวิชาการ	จ�านวน	4	บทความ	และที่ไม่เคยขาดเลยคือแนะน�าหนังสือดีมีคุณภาพ

จากการอ่านคือ	“คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ”	เป็น	หนังสือ	e_book	ท่ีสามารถอ่านได้ทุกท่ีทุกเวลาตามความต้องการของคน	

“ยุคดิจิทัล”	แต่อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงวัยท่ีมีปัญหาเร่ืองการใช้อุปกรณ์การอ่าน	สายตา	แต่น�าเสนอฝากไว้ให้อ่านเพื่อ	ลูก	

หลาน	จะได้ใช้เป็นคู่มือดูผู้สูงวัยในบ้านต่อไป

กองบรรณาธิการหวังว่าบทความทั้ง	15	บทความ	และแนะน�าหนังสือดีมีคุณภาพจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน	 

ผู้สนใจ	ไม่มากก็น้อย	กองบรรณาธิการจะท�าหน้าที่เลือกสรรผลงานที่มีคุณภาพทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวม

ถึงการบูรณาการข้ามศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องมาน�าเสนอด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจต่อ	นอกจากน้ีวารสารฯของเรายังได้มีการ

ปรับเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงกองบรรณาธิการ	ได้อย่างรวดเร็ว	โดยเข้าไปท่ี	eauheritage_social@

eau.ac.th	เน่ืองจากเป็นเล่มท้ายปีและในเล่มต่อไปจะเป็นเล่มเปิดศักราชใหม่วารสารมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง	เช่น	

ราคาค่าตีพิมพ์	ไม่เก็บค่าสมาชิก	จ�ากัดจ�านวนบทความ	หากท่านใดสนใจส่งบทความขอให้สอบถามได้ท่ีกองบรรณาธิการ

สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอถือโอกาส	ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	ขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายในสากลโลก	จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	ท้ังร่างกายและจิตใจ	มีพละ

ก�าลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานและสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์น้ีไปด้วยกัน	พบกันใหม่	ปีท่ี	12	เล่ม	1/2565	ค่ะ

		 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์คือ	การรับรู้องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกันในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง	การเข้าใจความหมายของเหตุการณ์	และการคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ	์

หรือความไวต่อสถานการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้น	จึงเป็นทักษะส�าคัญในการจัดการภัยคุกคามและความผิดพลาดในกระบวนการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย	 ที่น�าไปสู่การวางแผนรับมือภัยคุกคามล่วงหน้า	 ในการปฏิบัติการพยาบาลจึงต้องจัดการให้พยาบาล

เกิดการตระหนักรู้ในสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 4	 ด้าน	 คือ	 (1)	 บริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาลอย่างมี

คุณภาพ	 ได้แก่	 เพิ่มการรับรู้ของประสาทสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพ	สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ด้วยการเพิ่มความ

รู้	 ประสบการณ์และพัฒนาการคิดวิเคราะห์	 ฝึกคาดการณ์หรือสร้างภาพท่ีจะเกิดข้ึนจากอุบัติการณ์	 และฝึกซ้อมการ

ปฏิบัติงานโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง	(2)	บริหารจัดการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการรับรู้	ได้แก่	จัดหา

เคร่ืองมือให้เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	และพัฒนาแบบประเมินให้เอื้อต่อการบันทึกและชี้น�าการปฏิบัติ	(3)	จัด

ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบง่าย	และ	 (4)	สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท�างานท่ีเก้ือหนุน	ได้แก	่

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	และสร้างบรรยากาศการท�างานอย่างสร้างสรรค์	ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาตนเองหรือพัฒนาทีมการพยาบาลให้ตระหนักรู้ในสถานการณ์เพื่อรับรู้ก่อนว่า	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิด

ความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น	 และจัดการแก้ไขหรือป้องกันอย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	และดูแลผู้ป่วยได้

อย่างปลอดภัย

ค�ำส�ำคัญ: การตระหนักรู้ในสถานการณ์,	ทักษะส�าคัญในการปฏิบัติการพยาบาล

Abstract

 Situational awareness is the perception of environmental elements and related events 

in	any	period	of	 time,	understanding	of	meaning	of	event,	anticipation	or	possibility	of	events	or	 

sensitivity	to	upcoming	situation.	Situational	awareness	is	therefore	essential	skill	for	managing	medical	

harms	and	errors	in	the	patient	care	process	by	which	management	of	harms	is	planed	in	advance.	

For	nursing	practice,	nurses	should	be	promoted	with	effective	situational	awareness	in	four	aspects	

namely	(1)	Quality	of	nursing	staff	management	includes	increasing	effective	sensory	perception;	under 

standing	of	situation	with	increase	in	knowledge,	experience,	and	development	of	analytical	thinking;	 
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practicing	anticipation	or	imagination	that	emerged	from	incidences;	and	rehearsing	work	performance	

using	simulation	(2)	Management	of	 instruments	and	technology	supported-perception	consists	of	

providing	sufficient	instruments	with	quantity	and	quality	and	developing	assessment	form	to	facilitate	

documentation	and	guided	practice	(3)	Effective	and	simple	organization	and	(4)	Establishment	of	a	

supportive	working	environment	and	atmosphere	includes	providing	learning	environment	and	setting	

creative	working	atmosphere.	Readers	could	apply	this	to	development	of	situational	awareness	for	

themselves	or	nursing	team	in	anticipation	of	events	that	might	cause	errors	and	unwanted	events	

as	well	as	proper	management	and	prevention	and	safety	of	patient	care.

Keywords: Situational	awareness,	Essential	skill	for	nursing	practice

บทน�ำ
	 การบริการในระบบสุขภาพ	 มีโอกาสที่จะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แก่ผู ้ รับ

บริการ	 จากความผิดพลาดในกระบวนการดูแลรักษา	 ท้ัง

ท่ีอาจจะส่งผลให้เกิดหรือไม่เกิดความสูญเสียขึ้นกับผู้ป่วย	

และเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

ใด	ๆ 	ย่อมส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน

ของผู้ป่วย	 ครอบครัวหรือผู้ดูแล	 สร้างความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการรักษาพยาบาล

และเยียวยาผลของความผิดพลาด	 เกิดการร้องเรียนจาก

ความไม่พึงพอใจในการบริการและการฟ้องร้องขึ้นที่สุด	

สถานบริการสุขภาพจึงมีความต่ืนตัวเรื่องความปลอดภัย

ในการดแูลรกัษาผู้ป่วย	ตระหนกัถงึความส�าคัญและมคีวาม

พยายามในการพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วย	ดังข้อสรุป

ในการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	ณ	กรุง

ลอนดอน	สหราชอาณาจักรที่ก�าหนดวันที่	17	กันยายนของ

ทุกปีเป็น	“วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก”(Global	

Day	of	Patient	Safety)	(Dzau,	2017)	และประเทศไทยได้

ก�าหนดเป็น	“วนัแห่งความปลอดภยัของผูป่้วยและบคุลากร

สาธารณสุขของประเทศไทย”	(Thailand	patient	and	per 

sonnel	safety)	(Bureau	of	information.	Office	of	

The	Permanent	Secretary,	MOPH,	1017)	จึงเป็นการ

เน้นย�้าให้เห็นว่าคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็น

เป้าหมายส�าคัญในระบบบริการสุขภาพทั่วโลก

	 วิชาชีพการพยาบาล	 เป็นวิชาชีพที่มีผลต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย	 เพราะเป็นวิชาชีพที่มีการจัดอัตรา

ก�าลังพยาบาลวิชาชีพหมุนเปลี่ยนตลอดเวลา	 เพื่อดูแล

รักษา	 ช่วยเหลือ	 ติดตามประเมินอาการ	 เฝ้าระวังผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	 และเป็นวิชาชีพที่เป็นสื่อกลาง

ในการส่งต่อข้อมูลหรือปัญหาของผู้ป่วยไปสู่ทีมสหสาขา

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง	เป็นผู้ท�าหน้าท่ีแทนผู้ป่วยและสนับสนุน

ให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลรักษาอย่าง

จริงจัง	พยาบาลวิชาชีพจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถน�าหลักการ

และแนวคิดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยไปใช้ได้อย่างถูก

ต้องและเพียงพอ	 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย

เมื่อปฏิบัติการพยาบาล	 เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยตลอด

เวลา	เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติการพยาบาลอย่างปลอดภัย	

แสดงศักยภาพด้านความปลอดภัย	และพยายามปรับปรุง

การดูแลผู ้ป ่วยให้ดีขึ้น	 สามารถรับมือกับสถานการณ์ 

ต่าง	ๆ	ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดูแลรักษา	รวมท้ังร่วมกับ

ทมีสหสาขาวชิาชพีในการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพและ

ยกระดับความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย

	 อย่างไรกต็าม	ผลการศกึษาความตระหนกัต่อความ

ปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพใหม่ในโรงพยาบาล

ท่ัวไปภาคใต้	พบว่า	พยาบาลวิชาชีพท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่

ส่วนใหญ่มีความตระหนักต่อความปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ใน

ระดับน้อย	5	ด้านตามล�าดับ	คือ	ด้านกระบวนการดูแลผู้

ป่วย	ด้านการใช้ยา	ด้านการควบคุมการติดเช้ือ	ด้านการ

ผ่าตัด	และด้านการจัดการต่อภาวะฉุกเฉิน	โดยมีเพียงด้าน

เดียวอยู่ในระดับปานกลางคือ	ด้านการใส่ท่อและสายสวน

ต่าง	ๆ 	(Thongkaew,	Thongsukand	&	Thiangchanya,	
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2018)	 ดังนั้น	 การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลเรื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	 ด้วยการปลูกฝังทัศนคติและ

เสริมสร้างการปฏิบัติการพยาบาลอย่างปลอดภัย	 สร้าง

ความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย	มีความรับผิด

ชอบจัดการตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	มี

ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดเวลา	และพยายามปรับปรุง

การดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น	เป็นแนวทางที่จะน�าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย

	 ทักษะส�าคัญประการหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพ	

ในการปฏิบัติการพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ	

การตระหนักรู้ในสถานการณ์	 (situation	 awareness:	

SA)	 หมายถึงการรับรู้องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	การเข้าใจ

ความหมายของการรับรู้นั้น	และการคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีจะ

เกิดขึ้นหรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์นั้นภายหลังจาก

การจัดการกับตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 (Endsley,	

1995)	 หรือความไวต่อสถานการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นในขณะ

นั้น	 หรือการตระหนักว่าสถานการณ์น้ันเป็นปัญหา	 รวม

ทั้งการรับรู้ขีดความสามารถของตนเองต่อสถานการณ์ท่ี

ก�าลังเกิดขึ้น	การมีภาวะผู้น�าอย่างเหมาะสมในสถานการณ	์

การบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อีย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์

สูงสุด	และการจัดล�าดับความส�าคัญของงานท่ีต้องท�าเพื่อ

แก้ไขสถานการณ์ของผู้ป่วยให้ดีขึ้นหรือเกิดความปลอดภัย	

การตระหนักรู ้ในสถานการณ์	 จึงเป็นทักษะท่ีใช้ในการ

จัดการภัยคุกคามและความผิดพลาด	(threat	and	error	

management:	TEM	model)	เพราะความผิดพลาดหรือ

อุบัติการณ์อาจมีสาเหตุจากสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้น

กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย	 จึงไม่ใช่แค่การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ	ข้อปฏิบัติหรือมาตรฐานการท�างานเท่านั้น	แต่

ต้องค้นหาภัยคุกคามหรือความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้น

กับผู้ป่วย	น่ันคือต้องใช้การตระหนักรู้ในสถานการณ์	ที่จะ

น�าไปสู่การวางแผนรับมือภัยคุกคามล่วงหน้า	โดยผู้ปฏิบัติ

งานตระหนักรู ้ในสถานการณ์ว่ามีภัยคุกคาม	 (threat)	

ซ่ึงอาจเป็นภัยคุกคามภายในหรือภายนอก	 เพื่อการรับรู้

ก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด	 

(error)	หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	(undesired	states)	

ซึ่งจะน�าไปสู ่การจัดการแก้ไขหรือป้องกันอย่างถูกต้อง	

เหมาะสมโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	หากจัดการได้ก็จะไม่มีผล 

กระทบหรือเกิดความผิดพลาด	 แต่ถ้าไม่มีการตระหนักรู้

ในสถานการณ์ว่ามีภัยคุกคาม	ก็จะไม่มีการจัดการจนอาจ

ก่อให้เกิดความผิดพลาดและผลกระทบข้ึน	 ดังนั้นการ

ตระหนักรู้ในสถานการณ์จะน�าไปสู่การป้องกันเชิงรุกไม่ให้

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	(Theprugsa,	2016)

	 จะเห็นได้ว่า	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์	 เป็น

ส่วนส�าคัญของการปฏิบัติการพยาบาล	ท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ทางการพยาบาลต้องด�าเนนิการให้พยาบาลทกุคนเกดิทกัษะ

การตระหนักรู้ในสถานการณ์	จัดหาทรัพยากรในการดูแล

รักษาผู้ป่วยและจัดระบบงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่

ส่งผลต่อการตระหนักรู้ในสถานการณ์ของพยาบาล	ขณะ

เดียวกันพยาบาลต้องรับผิดชอบในการจัดการตนเองให้

เกิดการตระหนักรู้ในสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	ตาม

กระบวนการของการตระหนักรู้ในสถานการณ์	 3	 ระดับ	

คือ	1)	การรับรู้	(perception)	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้ประสาทสัมผัสทางตา	หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	ปัญหาใน

ข้ันตอนนี้คือ	มนุษย์มีความสามารถจ�ากัด	มีข้อมูลไม่เพียง

พอ	 สภาพร่างกายไม่พร้อม	 การจดจ่ออยู่กับสถานการณ์

ใดสถานการณ์หนึ่ง	 มีความเครียด	 มีอคติ	 2)	 การเข้าใจ	

(comprehension)	เมื่อรับรู้เกิดขึ้น	สมองจะท�าหน้าที่แปล

ความหมายจากข้อมูลที่ได้รับ	 ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู	้

ประสบการณ์และการคิดวิเคราะห์	ปัญหาในข้ันตอนนี้คือ	

ไม่มีความรู้	ขาดประสบการณ์	รูปแบบการคิดวิเคราะห์มี

ปัญหา	และ	3)	การคาดการณ์หรือการสร้างมโนภาพที่จะ

เกิดข้ึน	(projection)	เมื่อสมองแปลความหมายจากข้อมูล

ท่ีได้รบัแล้ว	สมองจะคาดการณ์ผลท่ีจะเกดิข้ึนตามมาเพือ่น�า

ไปสู่การตัดสินใจแก้ไขหรือจัดการเหตุการณ์	(Saengaram,	

2016;	Raksamani	&	Jirativanont,	2018)

	 บทความน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวทาง

การบริหารจัดการให้เกิดการตระหนักรู ้ในสถานการณ์

ของพยาบาล	ที่ผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ	

สามารถประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรและ

บรหิารจดัการบคุลากรทางการพยาบาลให้รบัรูส้ถานการณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอที่จะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดข้ึน	 พัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห์ที่จะน�าไปสู่การคาดการณ์และการตัดสินใจ

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหรือด�าเนินการป้องกัน

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น	 รวมทั้งบริหาร

จัดการระบบงานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะส่งผลต่อการตระหนัก

รู้ในสถานการณ์ของพยาบาล	 เช่น	 บริหารจัดการเครื่อง
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มือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการรับรู้	จัดระบบงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเรียบง่าย	เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศการท�างานที่เกื้อหนุน	และพยาบาลวิชาชีพทุก

คนต้องรับผิดชอบในการสร้างการตระหนักรู้ของตนเอง	

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทักษะการตระหนักรู้ในสถานการณ์อย่าง

เพียงพอที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดกำรตระหนักรู ้ใน

สถำนกำรณ์

	 การบริหารจัดการให ้ เ กิดการตระหนักรู ้ ใน

สถานการณ์ควรด�าเนินการอย่างรอบด้าน	 ทั้งด้านทักษะ

ของพยาบาลและด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อการ

ตระหนักรู้ในสถานการณ์	ให้พยาบาลทุกคนเกิดทักษะการ

ตระหนักรู้ในสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ	มีการ

รับรู้ที่ดี	โดยจัดการปัญหาและอุปสรรคในการท�างานของ

ประสาทสัมผัส	 เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ด้วยการ

เพิ่มความรู้	ประสบการณ์	และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง

เพียงพอเพื่อให้สามารถคาดการณ์หรือสร้างมโนภาพถึงสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นและน�าไปสู่การตัดสินใจดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้

สามารถผ่านภาวะคุกคามได้อย่างปลอดภัย	ดังนี้

	 1.	บรหิารจดัการบคุลากรทางการพยาบาลอย่างมี

คณุภาพ	เป็นการบรหิารจดัการอตัราก�าลงัพยาบาลทีป่ฏบัิติ

งานในแต่ละเวรให้มีทักษะการตระหนักรู้ในสถานการณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

	 				1.1	เพิ่มการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง	5	อย่าง

มีประสิทธิภาพ	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	เพราะการสูญเสีย

การรบัรูข้องประสาทสมัผสัเกดิจากสภาพทีไ่ม่พร้อมต่อการ

รับรู้	เช่น	เจ็บป่วย	ง่วงนอน	อ่อนล้า	เร่งรีบ	กดดัน	หิว	ก�าลัง

คิดเรื่องอื่นหรือจดจ่ออยู่กับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง	มีความเครียด	

มีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	 มีความบกพร่องของการ

สื่อสาร	 การสื่อสารก�ากวม	 การเพิ่มการรับรู้จึงเป็นการ

จัดการให้สภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานพร้อม

ต่อการรับรู้ให้มากที่สุด	 เพื่อให้ประสาทสัมผัสท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้	(Health	Care	Accreditation	

Institute	(Public	Organization),	2015)

	 								1.1.1	ดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วย	ปัญหา

สุขภาพ	ความเจ็บป่วย	และความเหนื่อยล้าจะท�าให้มีความ

ต่ืนตัวน้อย	 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนขณะร่างกาย

ปกติ	มีผลต่อความจ�าและสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความ

เสี่ยง	 การพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออดนอนมีผลทางลบต่อ

สมรรถนะการปฏิบัติงานในคลินิก	ท�าให้เกิดความผิดพลาด

มากขึ้น	ความเครียด	ความหิวและความเจ็บป่วยท�าให้การ

รับรู้ลดลง	และท�าให้การปฏิบัติงานได้ไม่ดีเท่ากับเมื่อไม่มี

อาการ	 ผู้บริหารการพยาบาลควรให้ความส�าคัญกับการ

จัดตารางการปฏิบัติงานที่เอื้อให้พยาบาลมีเวลาพักและ

ไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า	หรือก�าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับ

จ�านวนเวรในการปฏบิตังิานตดิต่อกนั	และจ�านวนชัว่โมงพัก

ก่อนปฏิบัติงานในเวรต่อไป	รวมท้ังให้สิทธิเก่ียวกับเวลาพัก

ระหว่างเวรอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์	 ขณะเดียวกัน

พยาบาลต้องตระหนักรู้ว่าความไม่สบายหรือความเครียดมี

โอกาสท�าให้เกดิความผดิพลาดได้มากขึน้	จงึต้องรบัผดิชอบ

จัดการสุขภาพตนเองและเพื่อนร่วมทีม	รับรู้และตระหนัก

ถึงภาวะสุขภาพ	ดูแลสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขท้ังร่างกาย

และจิตใจ

	 							1.1.2	เสริมสร้างสติ	สมาธิและความตื่นตัว	

เพื่อให้ระบบการรับรู้ท�างานได้ดีท่ีสุด	ได้แก่	ใคร่ครวญหรือ

ตื่นรู้ทางความคิด	โดยค้นหาเหตุผลและเชื่อมโยงสิ่งต่าง	ๆ 	

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการดแูลผูป่้วย	คาดการณ์หรอืตืน่รูท้างใจโดย

คิดถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ป่วยตลอดเวลา	เตรียม

พร้อมหรือตื่นรู้ทางกายคือ	ตื่นตัว	กระฉับกระเฉง	ว่องไว	

มีชีวิตชีวา	 ตาดูหรือตื่นรู้ทางตาเพื่อมองค้นหาสิ่งผิดปกติ

รอบตัว	 และหูฟังหรือตื่นรู้ทางหูคือ	 รับฟังและรับรู้เสียง

ต่าง	ๆ	และเสียงของผู้คนรอบตัว

	 								1.1.3	ลดความกดดันและการเร่งรีบ	เพราะ

การท�างานทีเ่ร่งรบีหรอืมเีวลาน้อย	จะท�าให้เกดิความกดดนั

และมักท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานท�าแบบหักมุมและท�าทางลัด	

ละเลยการปฏบัิตบิางข้ันตอนหรอืลัดข้ันตอนหรอืตรวจสอบ

ไม่เพียงพอ	จึงท�าให้ไม่มีโอกาสพบความผิดพลาดก่อนถึงผู้

ป่วย	จึงต้องให้ความส�าคัญกับการจัดอัตราก�าลังพยาบาล

วิชาชีพในแต่ละเวรอย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ	

กล่าวคือปรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการการพยาบาลของ

ผูป่้วยแต่ละประเภท	และคณุภาพเพยีงพอทีจ่ะสามารถดแูล

ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	สามารถบริหารจัดการ

ภาระงานในความรบัผดิชอบ	วางแผนการท�างานตามล�าดบั

อย่างเหมาะสมกับเวลาแต่ละเวร	และพัฒนาทักษะให้เกิด

ความช�านาญเพื่อลดการใช้เวลา

	 							1.1.4	แก้ไขข้อจ�ากดัด้านภาษาและวฒันธรรม	

ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 อาจน�าไปสู่การรับรู ้
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ไม่ตรงตามพฤติกรรมของผู้ป่วย	 ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ

คลาดเคลื่อน	 ซึ่งเพิ่มโอกาสเกิดความผิดพลาด	 จึงควร

พัฒนาพยาบาลให้มีความเข้าใจในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	เพ่ิมทักษะและความสามารถด้านภาษา	เพื่อส่ง

เสริมให้พยาบาลไวต่อสถานการณ์และข้อมลูหรือพฤตกิรรม

ของผู้ป่วย

	 			1.2	สร้างความเข้าใจในสถานการณ์	เป็นการ

พัฒนาพยาบาลให้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย

และแตกต่าง	น�าไปสู่การเข้าใจสถานการณ์ได้มากข้ึน	ดังนี้	

(The	Health	Care	Accreditation	Institute,	2016)

	 								1.2.1	พัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง	โดยพัฒนา

ให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลอย่างถูก

ต้อง	 ทันสมัยและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	 การขาดความ

รู้จะไม่สามารถน�าข้อมูลของผู้ป่วยไปสู่การจัดการแก้ไข

ปัญหาได้	 นั่นคือไม่เกิดความเข้าใจในปัญหาของผู้ป่วย	

ท�าให้วิเคราะห์สถานการณ์ไม่ได้	จึงไม่สามารถคาดการณ์

ปัญหาได้	และการตัดสินใจกระท�าการช่วยเหลือ	ดูแลหรือ

แก้ไขปัญหาของผูป่้วยกจ็ะไม่เกดิขึน้	พยาบาลวชิาชพีจงึต้อง

พัฒนาด้านความรู้ทั้งแนวกว้างและเชิงลึกในสาระส�าคัญ

ของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง

การใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษาโรค	และเคร่ืองมือหรือ

แบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสภาพผู้ป่วย	เช่น	

แบบประเมนิภาวะวกิฤต	ิแบบประเมนิความรนุแรงของการ

ติดเชื้อในกระแสโลหิต	สัญญาณเตือนก่อนเกิดภาวะวิกฤติ

ในโรคหรือกลุ่มอาการต่าง	ๆ	(early	warning	sign)	การ

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

	 											1.2.2	เสรมิสร้างประสบการณ์ทีห่ลากหลาย	

ประสบการณ์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ด้านความรู้และการปฏิบัติ	 การเสริมสร้างประสบการณ์

สามารถน�าเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิกมาประยุกต์

ใช้	 (Health	 Care	 Accreditation	 Institute	 (Public	

Organization),	2016)	และใช้การฝึกปฏิบัติสถานการณ์

จ�าลอง	ดังน้ี

	 	 	 	 	 1)	 การตามรอย	 (clinical	 tracer)	

เป็นการใช้สภาวะทางคลินิกติดตามวิเคราะห์สถานการณ์

แง่มุมต่าง	 ๆ	 ด้วยการตามรอยเส้นทางของกระบวนการ

ดูแลรักษา	ตั้งแต่เข้ารับการดูแลรักษาจนจ�าหน่ายออกจาก 

โรงพยาบาล	และดูแลต่อเนือ่งทีบ้่านหรอืชมุชน	เพือ่ทบทวน

การดูแลผู ้ป ่วยแต่ละโรคในภาพรวมทุกองค์ประกอบ	

โดยย้อนไปศึกษาประวัติการเจ็บป่วยและการดูแลรักษา

ตลอดเส้นทางท่ีผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษา	เพื่อวิเคราะห์

กระบวนการตัง้แต่การเข้าถงึและเข้ารบับรกิาร	การประเมนิ

สภาพ	การวางแผนดูแลรักษา	การวางแผนจ�าหน่าย	การ

ดูแลผู ้ป่วยและประเมินซ�้า	 การให้ข้อมูลและเสริมพลัง	

การดูแลต่อเนื่อง	 ช่วยเสริมประสบการณ์ให้พยาบาลรับรู้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน	เกิดความเข้าใจในปัญหา

หรือสถานการณ์	 สามารถน�าไปคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น

และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นในการ

ปฏิบัติงานครั้งต่อไป

	 	 			2)	ทบทวนขณะดูแลหรือทบทวนข้าง

เตียง	 เป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหาของผู้

ป่วยในขณะท่ีผู้ป่วยก�าลังอยู่ในความดูแล	ช่วยให้เกิดการ

รับรู้สถานการณ์	การเข้าใจ	การคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น	

และตัดสินใจปรับปรุงการดูแลให้ดีข้ึนในขณะนั้นทันที	

โดยใช้ค�าถามให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์

ของผู้ป่วยตามกรอบของอักษรย่อ	C3THER	ได้แก่	Care:	

คือการดูแลท่ีดีท่ีสุด	 เป็นการค้นหาความเสี่ยงหรือโอกาส

เกิดความไม่ปลอดภัย	 การดูแลผู้ป่วยท่ีจะไม่ให้เกิดความ

เสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัย	และการดูแลท่ีดีท่ีสุดส�าหรับผู้

ป่วยในขณะนั้น	Communication:	คือการสื่อสาร	การให้

ข้อมูลท่ีจ�าเป็นและค�าแนะน�า	Continuous:	คือการดูแล

ต่อเนื่องของทีมในเวร	 ระหว่างเวร	 ระหว่างบุคคล	 และ

ระหว่างแผนก	 เพื่อส่งต่อปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการให้

เกิดการดูแลและเฝ้าระวังให้ปลอดภัย	Team:	คือการดูแล

ผูป่้วยโดยทมีสหสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้ผูป่้วยได้รบั

การดูแลจากวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเรื่องนั้น	ๆ 	Human	

Resource:	คือ	ความรู้และสมรรถนะของบุคลากรหรือทีม

เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย	Equipment	

and	Environment:	คือเครื่องมือในการดูแลรักษาเพียง

พอ	 เหมาะสม	 มีคุณภาพและผู้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อม

ท่ีปลอดภัย	และ	Record:	คือบันทึกเวชระเบียนครบถ้วน	

เพียงพอและต่อเนื่อง	สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย

ได้

	 	 	 	 	3)	ทบทวนเวชระเบียนโดยใช้ตัวส่ง

สัญญาณหรือตัวกระตุ้น	(trigger	tool)	ซ่ึงเป็นเหตุการณ์

หรอืผลลพัธ์บางประการท่ีสามารถค้นหาได้ง่าย	และสัมพนัธ์

กบัโอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ในการดแูลผูป่้วย	

เป็นการฝึกการรบัรูจ้ากข้อมลูทีป่รากฏในเวชระเบยีนผู้ป่วย
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ย้อนหลัง	เพราะเวชระเบียนเป็นแหล่งข้อมูลความเสี่ยงทาง

คลินิกที่ส�าคัญ	อาจใช้วิธีการสุ่มเวชระเบียน	แต่ในการฝึก

การรบัรูส้ถานการณ์ผูเ้ขยีนแนะน�าให้คดัเลอืกเวชระเบยีนที่

เกิดปัญหาในกระบวนการดูแลรักษา	เช่น	เสียชีวิต	กลับมา

รักษาซ�้า	ส่งต่อ	ย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤติ	นอนโรงพยาบาล

นาน	 ให้เลือด	ผ่าตัดซ�้า	 แพ้ยา	ปฏิเสธการรักษา	และน�า

เวชระเบียนมาทบทวนเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์หรือไม่	อันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอยู่ในระดับใด	

และวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนที่ควรตัดสินใจแก้ไข	จะช่วยให้

เกิดการตระหนักรู้ในสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 			4)	ทบทวนอุบติัการณ์และบริหารความ

เส่ียงเชิงรุก	เป็นการฝึกการตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือ

ไวต่อการรับรู ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือฝึกการเฉลียวใจ

จากสถานการณ์ในหอผู้ป่วยผ่านการเรียนรู้จากอุบัติการณ์

ที่เกิดขึ้น	รวมท้ังการน�าผู้ป่วยกรณีศึกษาที่มีความซับซ้อน

ในการดูแลรักษามาอภิปรายหรือวิเคราะห์วิจารณ์ในแง่มุม

ต่าง	 ๆ	 เพื่อค้นหาสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	 และเป็นการ

เรียนรู้จากแง่มุมในการรับรู้ของสมาชิกทีมที่แตกต่างของ

แต่ละคน	 และฝึกการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก	 เพื่อให้รับ

รู้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	 และประเมินว่าเหตุการณ์นั้นมี

ความเสียหายอย่างไรหรือมีโอกาสเกิดความเสียหายอย่าง

อะไรบ้าง	 โดยมองให้ครอบคลุมประเด็นต่าง	 ๆ	 ซึ่งน�าไป

สู่การตระหนักรู้ในสถานการณ์	 และเกิดการตัดสินใจเพื่อ

ด�าเนินการปรับปรุง	 แก้ไข	 และเรียนรู้การป้องกันในครั้ง

ต่อไป

	 	 	 	 5)	 ฝ ึกซ ้อมการปฏิบัติงานโดยใช้

สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง	 (simulation	 based	 

learning)	 เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ผ่านการเรียนรู ้

แบบซ�้า	 ๆ	 เพราะการฝึกซ�้าผ่านสถานการณ์จ�าลอง	 ช่วย

ลดระยะเวลาการเรียนรู ้ที่ต ้องไปปฏิบัติกับผู ้ป ่วยจริง	 

(learning	curve)	 ให้สั้นลง	ส่งผลให้โอกาสเกิดอันตราย

ต่อผู้ป่วยลดลง	 ท�าให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการดูแลรักษา

เพิ่มขึ้น	(Lerdbunapong,	2015)	จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ี

ใช้ในการพัฒนาพยาบาลที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางคลินิก

อย่างเพียงพอ	 เพราะเป้าหมายส�าคัญของการฝึกปฏิบัติ

สถานการณ์จ�าลองคือ	 ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย	

และลดความผิดพลาด	(Boonmak	&	Boonmak,	2015)	

และการศึกษาผลการใช้สถานการณ์จ�าลองช่วยพัฒนาการ

ตระหนักรู้ในสถานการณ์และการท�างานเป็นทีม	มีทัศนคติ

ในการจดัการข้อผดิพลาดท่ีดีข้ึน	(Hagemann,	Herbstreit,	

Kehren,	Chittamadathil,	Wolfertz,	Dirkmann,	Kluge	

&	Peters,	2017)

	 	 	 	 1 .2 .3	 พัฒนาการคิดวิ เคราะห ์	 

(analytical	thinking)	การคิด	เป็นกระบวนการน�าข้อมูล

หรือสิ่งเร้าที่ได้รับไปเชื่อมโยงข้อมูลหรือประสบการณ์เดิม	

เพ่ือสร้างความหมายให้แก่ตน	เกิดเป็นความรู้	ความเข้าใจ

ที่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 (Khemmani,	

2011)	การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการคิดจ�าแนก	

แจกแจงองค์ประกอบของข้อมลูหรอืปัญหา	รวมทัง้หาความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น	แล้วน�ามาวิเคราะห์

เพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาอย่างเป็นระบบ	ช่วยให้

รู้ข้อเท็จจริง	รู้เหตุผลเบ้ืองต้นของสิ่งท่ีเกิดข้ึน	ถ้าไม่มีการ

คิดวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง	

การตัดสินใจก็จะไม่เกิดขึ้น	จึงสามารถสรุปได้ว่า	การตัดสิน

ใจในภาวะวิกฤติจะขาดการคิดวิเคราะห์ไม่ได้	(Homden,	

2016)	การพัฒนาการคิดวิเคราะห์จึงสามารถใช้เครื่องมือ

ในการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก	 มาทบทวนกระบวนการ

ท�างาน	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	

เช่น	ใช้ผงัก้างปลาในการทบทวนหาสาเหตแุท้จรงิของปัญหา

หรืออุบัติการณ์	 ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการยก

ระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย	ใช้กิจกรรมทบทวนทาง

คลินิก	ใช้แผนท่ีความคิดในการสรุปผลการด�าเนินงานหรือ

การสรุปสาระส�าคัญในประชุมระดมสมองต่าง	ๆ	ของทีม

	 			1.3	ฝึกการคาดการณ์หรือการสร้างภาพที่จะ

เกิดขึ้นจากอุบัติการณ์	 เป็นการฝึกคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้น	

โดยน�าอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาสะท้อนให้ฝึกคิด	 ด้วย

การวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและคาดการณ์ว่ามี

โอกาสเกิดปัญหาอะไรขึ้นจากสถานการณ์นั้น	 ๆ	 และให้

วางแผนกระท�าหรอืตดัสนิใจแก้ไขปัญหาของผูป่้วยก่อนเกดิ

ปัญหาข้ึนจริง	จะช่วยเพิ่มประสบการณ์และความสามารถ

ในการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางคลินิกเมื่อ

ประสบกับสถานการณ์ดังกล่าวในอนาคต

	 จะเห็นได้ว ่า	 การจัดการให้พยาบาลเกิดการ

ตระหนักรู้ในสถานการณ์ต้องครอบคลุมด้านการรับรู้ของ

ประสาทสัมผัส	ความเข้าใจท่ีต้องมีท้ังความรู้	ประสบการณ์

และการคิดวิเคราะห์	และการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะ

เกิดขึ้น	ทั้งนี้การตระหนักรู้ในสถานการณ์ต้องอาศัยมีระบบ

อื่น	ๆ	เข้ามามีส่วนส่งเสริมดังจะกล่าวถึงต่อไป
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	 2.	 บริหารจัดการเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ส่ง

เสริมการรับรู้	ระบบการท�างานของเครือ่งมอืและเทคโนโลย	ี

เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริม	 สนับสนุนให้พยาบาลเกิด

การรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะสามารถช่วยแก้ไข

ด้านปัจจัยมนุษย์ได้	จึงท�าให้ความผิดพลาดลดลง	ดังนี้

	 						2.1	จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอทั้งด้านปริมาณ

และคุณภาพ	 กระบวนการท�างานของพยาบาลมีความ

ยุ่งยาก	 ซับซ้อน	 และมีภาระงานมากมายที่ต้องจัดการใน

ช่วงเวลาเดียวกัน	จึงต้องเพิ่มการรับรู้หลายวิธี	โดยการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย	ให้มีการ

รับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสหลายวิธีร่วมกัน	เพื่อส่งเสริม

การรับรู้ให้มากที่สุด	 เช่น	 รับรู้ด้วยการมองเห็นภาพและ

ฟังเสียงจากระบบเตือนของเครื่องมือ	 รับรู้ด้วยการเห็นสี

ที่แสดงลักษณะความเร่งด่วนร่วมกับเสียงเตือน	นอกจาก

นี้เครื่องมือและเทคโนโลยียังช่วยลดภาระงานและการใช้

เวลาของพยาบาล	 ที่จะมีผลให้ความกดดันและความเร่ง

รีบในการปฏิบัติงานลดน้อยลง

	 					2.2	พัฒนาแบบประเมินให้เอื้อต่อการบันทึก

และชี้น�าการปฏิบัติ	การบันทึกทางการพยาบาลเป็นข้อมูล

ส�าคัญที่สะท้อนคุณภาพการดูแลรักษา	 และเป็นแหล่ง

ข้อมูลในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเชื่อมโยงภายในเวร	

และระหว่างเวร	รวมถึงระหว่างวิชาชีพและระหว่างแผนก

หรือระหว่างหน่วยงาน	การมีข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วนและ

เพียงพอช่วยให้เกิดการรับรู้ท่ีถูกต้อง	 น�าไปสู่ความเข้าใจ

ในสถานการณ์และคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลได้รวดเร็ว	

เกิดการคาดการณ์อย่างเหมาะสม	และตัดสินใจดูแลรักษา

ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องทันท่วงที	ดังนั้นแบบบันทึกทางการ

พยาบาลจึงควรชี้น�าการปฏิบัติแก่ผู้บันทึก	 ที่ช่วยส่งเสริม

และเอื้อให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน	เพียงพอใน

แต่ละโรคหรือแต่ละกลุ่มอาการ	และเอื้อให้เกิดการบันทึก

อย่างถูกต้อง	สะดวก	ง่ายต่อการบันทึก	และลดการใช้เวลา

เช่นเดียวกัน

	 3.	 จัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบ

ง่าย	 กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยมีกระบวนการอื่น	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องหลายกระบวนการ	 แต่ละกระบวนการต่างมี

ความยุ่งยาก	ซับซ้อน	หลายขั้นตอน	ขณะที่พยาบาลต้อง

บริหารจัดการงานในแต่ละเวรให้สามารถแก้ปัญหาผู้ป่วย

ได้ทันกับความต้องการและภาระงานเสร็จในเวลาท่ีจ�ากัด	

การท�างานบางข้ันตอนต้องใช้เวลามากจากกระบวนการ

ท�างานท่ีซับซ้อนแต่เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการน้อยหรือ

ไม่เกดิประโยชน์	การจดัระบบงานจงึควรปรบัลดหรอืตดัขัน้

ตอนที่ไม่จ�าเป็นและไม่เกิดคุณค่าของกระบวนการท�างาน	

เพื่อลดภาระงานและการใช้เวลาที่ไม่จ�าเป็น	แต่มุ่งเน้นการ

ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มากขึ้น	ร่วม

กับการน�าเทคโนโลยีมาใช้อ�านวยความสะดวก	 ก็จะช่วย

แก้ปัญหาและอุปสรรคของการรับรู ้และการท�างานของ

ประสาทสัมผัสจากความเร่งรีบ	 กดดัน	 และความเหนื่อย

ล้าลงได้

	 4.	สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท�างาน

ท่ีเกื้อหนุน	 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน	

เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการตระหนักรู้ในสถานการณ์	

สถานที่ท�างานหรือหอผู้ป่วยจึงควรพัฒนาให้ส่งเสริมการ

ตระหนักรู้ในสถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 	 	 4.1	 จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู	้

เนือ่งจากมนษุย์มขีดีจ�ากดัด้านความจ�า	ประกอบกบัแนวทาง

ปฏิบัติงานบางเรื่องมีความยุ่งยาก	ซับซ้อน	ท�าให้ผู้ปฏิบัติ

งานมีโอกาสลืมบางข้ันตอน	จึงควรพัฒนาสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการท�าความเข้าใจได้ง่าย	เช่น	ปิดป้ายสื่อสารหรือ

แจ้งเตือนความรู้ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล	

ป้ายแสดงอาการเตือนก่อนเกิดภาวะวิกฤติ	สีที่ระบุวันหรือ

เวลาของวัสดุในการดูแลรักษา

	 					4.2	สร้างบรรยากาศการท�างานอย่างสร้างสรรค์	

บรรยากาศมีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติงาน	การสร้างบรรยากาศ

การท�างานท่ีท้าทายและสร้างสรรค์	ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี

ความตื่นตัว	กระตือรือร้นที่จะท�างานอยู่เสมอ	หัวหน้างาน

ต้องกระตุ้นให้มีการค้นหาปัญหาในการท�างานและการมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	รวมท้ังการท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน

มั่นใจท่ีจะเปิดเผยเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน	เพื่อให้ความ

ผิดพลาดนั้นถูกน�ามาทบทวนและค้นหาสาเหตุแท้จริง

ของปัญหา	ช่วยให้เรียนรู้ความผิดพลาดไปสู่การปรับปรุง

แก้ไขให้ดีข้ึนและป้องกันการเกิดซ�้า	 และบรรยากาศแห่ง

กัลยาณมิตร	มีสัมพันธภาพท่ีดี	มีการช่วยเหลือกันจะช่วย

ลดความเครียดและความกดดันในการท�างาน

บทสรุป
	 การตระหนกัรูใ้นสถานการณ์เป็นทกัษะส�าคญัของ

พยาบาลวชิาชพี	เป็นส่วนส�าคญัของการปฏบัิตกิารพยาบาล	

ผู้บริหารทางการพยาบาลจึงต้องด�าเนินการให้พยาบาลเกิด
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ทักษะการตระหนักรู้ในสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบในการสร้างการตระหนักรู้

ในสถานการณ์ของตนเองและทีม	ดังที่น�าเสนอคือ	บริหาร

จัดการบุคลากรทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพได้แก่	เพิ่ม

การรับรูข้องประสาทสมัผสัอย่างมปีระสทิธภิาพ	สร้างความ

เข้าใจในสถานการณ์ด้วยการเพิ่มความรู้และประสบการณ	์

พัฒนาการคิดวิเคราะห์	 ฝึกคาดการณ์หรือสร้างภาพที่จะ

เกิดข้ึนจากอุบัติการณ์	 และฝึกซ้อมการปฏิบัติงานโดยใช้

สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง	บริหารจัดการเครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการรับรู้	ได้แก่	จัดหาเครื่องมือให้เพียง

พอทั้งดา้นปรมิาณและคุณภาพ	และพัฒนาแบบประเมินให้

เอื้อต่อการบันทึกและชี้น�าการปฏิบัติ	จัดระบบงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเรียบง่าย	และสร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศการท�างานท่ีเกื้อหนุน	ได้แก่	จัดสภาพแวดล้อม

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	และสร้างบรรยากาศการท�างานอย่าง

สร้างสรรค์	แนวทางการพัฒนาดังกล่าว	สามารถประยุกต์

ใช้ในการบริหารการพยาบาล	เพือ่เอือ้ให้พยาบาลเกดิทกัษะ

การตระหนักรู้ในสถานการณ์อย่างเพียงพอที่จะสามารถ

ดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย	ผู้บริหารหรือพยาบาลวิชาชีพ	

สามารถประยุกต์ใช้	ดังนี้

	 1.	ผู้บริหารการพยาบาล	ควรเริ่มด�าเนินการจาก

การเสรมิสร้างทศันคตแิละความตระหนกัต่อความปลอดภยั

ผู ้ป่วย	 ทักษะการตระหนักรู้ในสถานการณ์แก่พยาบาล	

และบริหารจัดการอัตราก�าลังพยาบาลในแต่ละเวร	 รวม

ท้ังจัดระบบงาน	สภาพแวดล้อม	เครื่องมือและทรัพยากร

ในการปฏิบัติให้สนับสนุนและเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการ

ตระหนักรู้ในสถานการณ์ของพยาบาล

	 2.	 พยาบาลวิชาชีพ	 สามารถใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาตนเองและทีม	 เพื่อสร้างทักษะการตระหนักรู้

ในสถานการณ์	 โดยคงไว้ซ่ึงการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ

จัดการปัญหา	อุปสรรคท่ีส่งผลต่อการรับรู้	เช่น	ความอ่อน

ล้า	 ความง่วง	 ความเจ็บป่วย	 เสริมสร้างความเข้าใจด้วย

การแสวงหาความรู้และประสบการณ์ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต	 และฝึกการคาดการณ์โดยเรียนรู้จาก

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากผู้ท่ีมีประสบการณ์และทีมสหสาขาวิชาชีพ
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บทคัดย่อ

	 การเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัลท�าให้ธุรกิจต่าง	 ๆ	 ต้องมีการปรับตัวในการน�าเสนอสินค้าของ

ตนให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค	 การโฆษณาแบบเดิม	 ๆ	 ผ่านทางรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ไม่ได้รับความสนใจจากผู้

บริโภคเหมือนในอดีตที่ผ่านมา	หลายธุรกิจเลือกใช้โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมากข้ึน	แต่สื่อหนึ่งท่ีถึงแม้จะมี

มาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี	ก็ยังได้รับความนิยมจากเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆในการน�าเสนอสินค้าผ่านการโฆษณา	น้ันก็

คือส่ือภาพยนตร์	สื่อภาพยนตร์จัดได้ว่าเป็นสื่อบันเทิงท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างท่ัวถึงและแพร่หลาย	บ่อยครั้ง

ที่การชมภาพยนตร์ของผู้บริโภคจะสะดุดด้วยภาพของแบรนด์สินค้าต่างๆท่ีปรากฏในเนื้อหาของภาพยนตร์นั้น	 ท้ังแบบ

กลมกลืนและไม่กลมกลืน	การน�าสินค้าเหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า	การโฆษณา

แฝง	ทั้งน้ีการโฆษณาแฝงผ่านส่ือภาพยนตร์ที่ดีและประสบความส�าเร็จนั้น	ต้องสามารถสร้างการรับรู้	การรู้จัก	ระลึกถึง	

และสามารถน�าไปสู่พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคบทความนี้เรียบเรียงขึ้นโดยการทบทวนวรรณกรรมและ

วิเคราะห์ข้อมูล	 เก่ียวกับ	 “โฆษณาแฝงในภาพยนตร์”	 ท่ีประสบความส�าเร็จและสามารถน�ามาใช้เป็นกรณีศึกษาท่ีเป็น

ประโยชน์กับธุรกิจในการน�าเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: ภาพยนตร์,	โฆษณาแฝง,	ตราสินค้า

Abstract

	 The	 transition	 from	 the	 analog	 to	 the	 digital	 age	 has	 required	 businesses	 to	 adjust	 their	

products	to	reach	consumers.	Conventional	advertising	through	radio	or	television	programs	has	not	

received	the	attention	of	consumers	as	in	the	past.	More	and	more	businesses	choose	to	advertise	

on	online	media.	 But	one	medium	 that,	 although	 it	 has	been	around	 for	hundreds	of	 years	 It	 is	

also	popular	with	brand	owners	in	bringing	their	products	to	advertise.	That	is,	movie	media.	Movie	

media	is	considered	to	be	an	entertainment	media	that	can	reach	the	consumer	groups	widely	and	

widely.	Often	consumers’	viewing	movies	are	stumbled	by	images	of	different	brands	appearing	in	the	 

content	 of	 that	movie.	 Both	 smooth	 and	 not	 smooth	 to	 the	 eyes	 putting	 those	 products	 into	
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this	movie	 is	 also	 known	 as	 latent	 advertising.	 Latent	 advertising	 through	 good	 and	 successful	

movie	media	is	a	great	success.	 It	must	be	able	to	create	awareness,	recognition	and	can	lead	to	 

consumer	purchasing	behavior.	This	article	was	compiled	by	a	review	of	the	film	and	analyzing	data	on	 

successful	“Product	Placement	in	Movies”	and	can	be	used	as	a	useful	case	study	for	businesses	to	

present	products	to	consumers.

Keywords: Movies,	Product	Placement,	Brand

บทน�ำ
	 ปัจจุบันเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านจากยุคแอ 

นะล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัล	สินค้าหลายตัวต้องมีการปรับตัวใน

การน�าเสนอสินค้าสู่ผู ้บริโภคให้น่าสนใจขึ้น	 การโฆษณา

สินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคลด

ลง	 ด้วยความท่ีผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วง

การโฆษณาของสินค้าต่างๆ	 ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการ

รับชมโฆษณาและเลือกเปลี่ยนช่องไปชมรายการในช่อง

อื่นได้ระหว่างการโฆษณาและกลับมาชมช่องเดิมอีกครั้ง

เมื่อโฆษณาจบลง	 (Pervan	&	Martin,	 2002)	 อีกท้ังค่า

ใช้จ่ายในการซ้ือเวลาเพื่อท�าการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อ

โทรทัศน์ก็ยังถือว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูงจึงยิ่งเสมือนการซ�้า

เติมเจ้าของสินค้าต่างๆเข้าไปอีกในส่วนของสื่อออฟไลน์

อื่นๆนับวันจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคลดลงเป็นอย่าง

มาก	ทั้งส่ือวิทยุ	สื่อนิตยสาร	รวมไปถึงสื่อหนังสือพิมพ์การ

โฆษณาสินค้าผ่านสือ่เหล่านีแ้ทบจะไม่ได้รบัความสนใจจาก

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันแล้ว

	 การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน	เราคง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันผู้บริโภคหันมารับสื่อผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึ้น	 แต่หากถามว่าการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์นั้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากน้อยเพียง

ใดถ้าเราคิดเสมือนเราเป็นผู้บริโภคคนหน่ึงเวลาเรารับชม

รายการต่าง	ๆ 	ในสื่อออนไลน์แล้วระหว่างชมมีการโฆษณา

คั่นรายการ	 ถ้าสามารถกดข้ามโฆษณาได้ผู้บริโภคร้อยละ	

100	ต้องกดข้ามโฆษณาอย่างแน่นอนและหากไม่สามารถ

กดข้ามโฆษณาได้เราก็แทบจะไม่ได้สนใจรายละเอียดของ

โฆษณาเหล่าน้ันโดยอาจเลือกที่จะท�ากิจกรรมอย่างอื่นใน

ช่วงท่ีมีการโฆษณาค่ันรายการ

	 การโฆษณาอีกลักษณะหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ใช่วิธี

การใหม่แต่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	ในปัจจุบัน

ก็คือ	การน�าโฆษณาตัวสินค้านั้นๆเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

รายการต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	รายการข่าว	รายการเกมส์โชว	์

ละคร	ภาพยนตร์	เกมส์คอมพิวเตอร์หรือรายการประเภท

อื่นๆ	ที่เรารู้จักกันคือ	โฆษณาแฝง	(product	placement)

(Newell,	Simon&	Chang,	2006)	ท้ังนี้โฆษณาแฝงเป็น

รูปแบบการโฆษณาลักษณะหนึ่งท่ีสามารถสร้างอิทธิพลต่อ

ผู้บริโภคได้ท้ังในระดับท่ีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
	 โฆษณาแฝงไม่ใช่รูปแบบใหม่ของการโฆษณา	แต่

เป็นวิธีการโฆษณาแบบหนึ่งท่ีมีมานานแล้วต้ังแต่มีการเกิด

ข้ึนของสื่อโทรทัศน์	โดยมีผู้ให้นิยามของค�าว่าโฆษณาแฝง

ไว้มากมาย	อาทิ	โฆษณาแฝงคือข้อความที่มีความเกี่ยวข้อง

กับสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคที่เป็น 

กลุ ่มเป้าหมายที่รับชมรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์

โดยการน�าเสนอในรูปแบบของการจัดวางสินค้าเข้าไปไว้

ในรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์	(Balasubramanian,	

1994,	p.31)	และ	D’Astous	and	Chartier	(2000,	p.31)	

กล่าวว่า	โฆษณาแฝง	คือ	การผนวกรวมสินค้า	ตราสินค้า	

หรือช่ือของบริษัทผู้ผลิตเข้าไปไว้ในภาพยนตร์หรือรายการ

โทรทัศน์	 โดยมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการส่งเสริม

ยอดขายให้กับสินค้านั้น

	 ส�าหรับ	Cowley	and	Barron	(2008,	p.89)	ได้

เพิ่มเติมความหมายเพิ่มข้ึนว่าการโฆษณาแฝง	หมายถึงการ

โฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ซึง่ออกแบบมาเพือ่จงูใจผูช้ม
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หรือผู้บริโภคโดยการสอดแทรกตัวสินค้าเข้าไปในรายการ

และท�าให้ผู้ชมหรือผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าก�าลังดูโฆษณาของ

สินค้าน้ันอย่างชัดเจนจนเกินไปกล่าวโดยสรุปแล้วโฆษณา

แฝง	(product	placement)	คือ	การโฆษณาสินค้าในรูป

แบบที่ไม่ใช่การซ้ือเวลาหรือพื้นที่โฆษณา	แต่จะใช้รูปแบบ

ของการน�าโฆษณานั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ

ของรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์	เพื่อให้สามารถเข้าถึง

ตัวผู้บริโภคทั้งแบบรู้สึกตัว	 (ไม่กลมกลืน)	 และไม่รู้สึกตัว

(กลมกลืน)	เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้	การ

จดจ�าตราสินค้าหรอืสโลแกนของสนิค้า	เพือ่เพิม่ความเข้าใจ

ในตัวสินค้าและเกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า

	 Russell	(2007)	ได้แบ่งลักษณะของการโฆษณา

แฝงไว้เป็น	3	ระดับ	ดังนี้

	 ระดบัที	่1	การวางตราสนิค้า	(brand	placement)	

คือ	การน�าตราสินค้าเข้าไปวางไว้ในสื่อนั้นในจุดที่ผู้บริโภค

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเป็นการน�าสินค้านั้น

ไปวางไว้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของฉากเพียงเท่าน้ันแต่จะ

ไม่มีบทบาทกับเนื้อหาของสื่อนั้น	ซึ่งสอดคล้องกับ	Hollis	

(2007)	ที่กล่าวว่าการวางสินค้าหรือตราสินค้านั้นเป็นการ

สอดแทรกสนิค้าเข้าไปอยูใ่นรายการ	โดยสนิค้านัน้จะไม่ได้มี

บทบาทต่อการด�าเนนิรายการ	ไม่มคีวามเกีย่วพนักบัเนือ้หา

สาระของรายการตัวอย่างการวางสนิค้าทีเ่รามกัพบเหน็หรอื

คุ้นชินเสมอเวลาเปิดรายการโทรทัศน์ก็คือ	สินค้ามีการจัด

วางบรเิวณเคาน์เตอร์หรอืฉากหลงัของผูป้ระกาศหรอืพธิกีร

ผู้ด�าเนินรายการเพื่อแสดงให้เห็นตราสินค้าที่ชัดเจนโดยท่ี

สินค้านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับเนื้อหาของรายการหรือ

แบนเนอร์บิลบอร์ดต่างๆที่จะขึ้นแสดงให้เราเห็นก่อนเข้า

สู่รายการหรือละครซิตคอมต่างๆ	ซึ่งในการวางตราสินค้า

นั้นยังสามารถแยกย่อยลงไปได้อีกคือ	 เป็นการวางสินค้า

เพียงเพื่อให้เห็น	(visual	placement)	ดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น	หรือเป็นการวางสินค้าแบบมีการพูดถึง	(spoken	

placement)	 โดยสินค้าชนิดนั้นมักพบเห็นในรายการ 

วาไรตี้ทอล์คโชว์ท่ีพิธีกรจะมีการพูดถึงสินค้าที่วางแสดงอยู่

หรือในละครซิตคอมที่เรามักเห็นตัวละครหยิบจับสินค้าที่

อยู่ในฉากและมีการพูดถึง	 หรือเป็นการวางสินค้าแบบมี

การใช้	(usage	placement)	โดยพิธีกร	ผู้ด�าเนินรายการ

หรือตัวละครจะบรรยายสรรพคุณของสินค้านั้นในภาพรวม

หรืออาจมีการสาธิตวิธีการใช้และชื่นชมในสินค้านั้น	ซ่ึงไม่

ว่าจะเป็นในลักษณะใดตัวสินค้าหรือตราสินค้าน้ันก็ไม่ได้มี

ส่วนเก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระของรายการดังกล่าว

	 ระดับที่	 2	 การบูรณาการตราสินค้า	 (brand	 

integration)	 หรือการเช่ือมโยงตราสินค้ากับเนื้อหา	 

(Tie-in)	คือ	การบูรณาการตราสินค้าให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยว

พันกับเนื้อหาในรายการเพิ่มขึ้น	โดยใช้ลักษณะของการให้

ตัวละครท�าการหยิบ	จับ	ใช้ตราสินค้าหรือพูดถึงตราสินค้า

ในเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ทั้งนี้	Lehu	(2007)	

เรียกการวางตราสินค้าในรูปแบบนี้ว่า	การวางสินค้าแบบ

แนบเนียน	(stealth	placement)	กล่าวคือ	เป็นการผสม

ผสานตัวสินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของรายการ

หรือภาพยนตร์ได้อย่างลงตัว	 โดยไม่มีการโฆษณาสินค้า

อย่างโจ่งแจ้งแต่อาจมีการแสดงให้เห็นตัวสินค้าเพื่อให้ผู้

บริโภคเกิดการรับรู้	 สนใจและไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ต่อไปส่วน	Hollis	(2007)	ได้อธิบายไว้ว่า	การวางตราสิน

ค้าในลักษณะน้ีคือการน�าตราสินค้าไปผูกโยงไว้กับเนื้อหา

สาระท่ีอยู่ในรายการ	 ภาพยนตร์หรือละคร	 เช่น	 ของใช้

ต่างๆที่ผู ้ด�าเนินรายการหรือนักแสดงสวมใส่หรือหยิบใช	้

ตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือ	 ซีรี่ย์เกาหลี	 ที่เราจะ

เห็นโฆษณาสินค้าหรือตราสินค้าปรากฎอยู่ในซีรี่ย์แทบ

จะทุกเรื่องและเกือบทุกตอน	 ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในซีร่ีย์

แทบทุกเรื่องของเกาหลีเราจะต้องเห็นฉากตัวแสดงหยิบ

โทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาพูดคุยหรือทักไลน์กันแทบจะทุก

ตอน	รวมไปถึงทุกเรื่องของซีรี่ย์เกาหลีจะต้องมีฉากขับรถ

ที่ดึงภาพให้เห็นตรายี่ห้อของรถอย่างชัดเจน	และหากมอง

ภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมซีรี่ย์เกาหลีเราจะยิ่งเห็นชัดเจน

มากข้ึนไปอีกว่ารัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้สนับสนุนการ

ท�าโฆษณาแฝงเพือ่ประชาสมัพนัธ์ประเทศเกาหลีใต้ผ่านซร่ีีย์	

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาแฝงสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญๆของ

ประเทศผ่านฉากต่างๆในซีรี่ย์	 การโฆษณาแฝงวัฒนธรรม

การกินการดื่มผ่านฉากตัวละครในซีรี่ย์ที่ต้องมีฉากกินไก่

ทอด	กินจัมมยอง	หรือโชจู	แทบจะทุกเรื่องของซีรี่ย์เกาหล	ี

จนท�าให้สินค้าหลายๆตัวของประเทศเกาหลีใต้เป็นท่ีรู้จัก	

รับรู้และจดจ�าได้ไปท่ัวโลก

	 ระดับท่ี	 3	 การสร้างตราสินค้าด้วยความบันเทิง	

(brand	 entertainment)	 คือ	 การท่ีเจ้าของตราสินค้า

นั้นออกแบบรูปแบบ	เนื้อหาของรายการให้ผสมกลมกลืน

ไปกับตราสินค้า	กล่าวคือ	เป็นการผสมผสานระหว่างการ

สือ่สารตราสนิค้ากบัสือ่บนัเทงิด้วยการออกแบบเนือ้หาของ

รายการท่ีแสดงคุณลักษณะของสินค้าหรือสอดแทรกตรา 
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สินค้านั้นๆให้เข ้าไปอยู ่ในบทหรือเนื้อเรื่องอย่างผสม

กลมกลืน	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรายการอาหารหรือ

รายการแข่งขันท�าอาหารที่จะมีการสอดแทรกตัวสินค้า

เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของวัตถุดิบ	 เคร่ืองปรุง	 หรืออุปกรณ์

ที่จะต้องใช้ในการท�าอาหารน้ันๆผ่านตัวผู้ด�าเนินรายการ

หรือผู้เข้าแข่งขัน	 ซึ่งไม่ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกถูกยัดเยียดให้

ชมโฆษณา	แต่เกิดการรับรู้ถึงสินค้าหรือตราสินค้านั้นๆว่า

เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการท�าเมนูอาหารต่างๆที่ปรากฏ

ในรายการ	อีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรายการแข่งขัน

กีฬาที่มีการถ่ายทอดสดให้รับชม	 ผู้บริโภคจะเห็นหลาก

หลายสินค้าหรือตราสินค้าท่ีเชื่อมโยงหรือเก่ียวข้องกับการ

แข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆ	โดยจะปรากฏอยู่ในรายการผ่าน

การสวมใส่ของผู้แข่งขัน	ทีมงาน	ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคเกิดการ

รับรู้และจดจ�าในตราสินค้าเหล่านั้นได้

	 ดงัทีก่ล่าวมาทัง้หมดการโฆษณาแฝงนัน้มไีด้หลาย

รูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการและเนื้อหาต่างๆใน

รายการ	ทั้งนี้หากมองให้เฉพาะลงไปการโฆษณาแฝงผ่าน

รายการต่างๆทางโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์นั้นอาจเข้า

ถึงการรับรู ้ของผู้บริโภคได้เพียงเฉพาะกลุ่มคนที่มีความ

สนใจในรายการต่างๆเหล่านั้น	ไม่สามารถสื่อสารไปยังคน

กลุ่มใหญ่ได้	 เราจึงได้เห็นว่ามีสินค้าหรือตราสินค้าหลาย

แบรนด์ที่เลือกจะใช้การโฆษณาแฝงผ่านสื่ออีกชนิดหนึ่ง

ที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูงในการที่จะส่งผ่านการ

รับรู้	การมองเห็น	การรู้จักไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้และ

รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ต่างประเทศด้วย	สื่อดังกล่าวก็คือ

ภาพยนตร์	ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้างและกลับมา

ดูซ�้าได้แม้จะผ่านไปเป็นเวลานานหลายปี	และยังมีต้นทุน

เฉลี่ยต่อจ�านวนผู้รับชมท่ีต�่ากว่ามากเมื่อเทียบกับโฆษณา

ทางโทรทัศน์และด้วยความพิถีพิถันในการถ่ายท�าจึงท�าให้

ภาพของสินค้าที่ปรากฏออกมานั้นมีความสมบูรณ์มากกว่า

สื่ออื่นๆ

โฆษณำแฝงในภำพยนตร์

	 การโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องใหม่	มีการ

โฆษณาแฝงกันมานานแล้วย้อนกลับไปในปี	ค.ศ.	1919	ใน

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	 The	 Garage	 น�าแสดงโดย	 บัสเตอร์	

คีตั้น	(Buster	Keaton)	ฉากในโรงรถจะปรากฏโลโก้ของ

สถานีแก๊ส	Red	Crown	Gasoline	อยู่ที่ผนังอย่างชัดเจน	

(Hardy,	 2020)	 จนถึงปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์

แทบทกุเรือ่งจะมกีารน�าสนิค้าเข้าไปปรากฏเป็นส่วนหนึง่ใน

ภาพยนตร์มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ประเภทของภาพยนตร์

นัน้	จนผูบ้รโิภคหรอืผูช้มภาพยนตร์อาจจะคาดไม่ถงึ	สาเหตุ

ส่วนหน่ึงท่ีท�าให้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องยอมให้มีการโฆษณา

แฝงสินค้าต่างๆเข้าไปในภาพยนตร์เป็นเพราะรายได้จาก

การโฆษณาแฝงหรอืการให้เงนิสนบัสนนุของสนิค้าต่างๆนัน้	

สามารถน�ามาใช้เป็นทุนในการสร้างภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ	ซึง่

มีงบประมาณในการสร้างสูงมาก	ไม่ว่าจะเป็น	ภาพยนตร์

ตระกูล	Avengers	ท่ีมีสินค้าแบรนด์ต่างๆโฆษณาแฝงอยู่

เป็นจ�านวนมากอาทเิช่น	Gentex	Corporation,	Rimowa,	

Everlast,	Chase,	Acura,	Michelin,	Bose,	Citibank,	

Hershey,	Dr.Pepper,	Ringside,Oakley,	Oracle	และ

แบรนด์อื่นๆอีกเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะภาค	Avengers:	

End	Game	ท่ีสร้างรายได้จากการโฆษณาแฝงของสินค้า

แบรนด์ต่างๆถึง	76	ล้านเหรยีญสหรฐั	หรอืจะเป็นภาพยนตร์

ตระกูล	Transformers	 โดยเฉพาะภาค	Transformers:	

Age	of	Extinctionท่ีมีสินค้าปรากฏอยู่ในภาพยนตร์กว่า	

100	ตราสินค้าและมีรายได้จากการโฆษณาแฝงสินค้าเหล่า

นี้ถึง	 100	ล้านเหรียญสหรัฐ	 (Concavebt,	 2021)	หรือ

ตั้งแต่สินค้าประเภทรถยนต์	อาทิเช่น	Chevrolet,	Bugatti,	

Lamborghini	 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	 ธนาคาร	

คอมพิวเตอร์ล�าโพง	 เบียร์	 นิตยสารแฟชั่น	 Victoria’s	

Secret	จนไปถึงตู้ขายขนมหรือภาพยนตร์	Sex	and	the	

City	ท่ีมีสินค้าปรากฏอยู่ในภาพยนตร์กว่า	94	ตราสินค้าซ่ึง

ส่วนใหญ่สินค้าท่ีปรากฏในภาพยนตร์จะเป็นสินค้าแบรนด์

ดังที่ต้องการเข้ามาโฆษณาแฝงในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว	

ด้วยเหตผุลเป็นภาพยนตร์ทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกบัแฟชัน่และ

วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่ดูดีมีระดับ	อาทิเช่น	Louis	Vuitton,	

Chanel,Dior,	 Hermes,	 Prada,	 Apple,	 Ferragamo,	

Versace,	Vera	Wang,	Burberry,	Lanvin,	Blackberry,	

Nike,	Adidas	รวมถึงบรรดานิตยสารแฟช่ันต่าง	ๆ 	และอีก

มากมาย	(Vanity	Fair,	2021)	นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์

อีกหลายเรื่องที่มีสินค้าแบรนด์ต่างๆโฆษณาแฝงอยู่ในฉาก

ต่างๆของภาพยนตร์	แต่จากภาพยนตร์ที่ยกตัวอย่างมาน้ัน	

หากมองในมุมของผู้บริโภคเราแทบจะไม่เห็นบางแบรนด์

สินค้าเหล่านั้นปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เลยหรือพูดง่ายๆคือ

โฆษณาแฝงของสินค้าเหล่านี้ได้ถูกกลืนไปกับฉากต่างๆใน

ภาพยนตร์จนผู้บริโภคอย่างเราแทบจะไม่มองไม่เห็นสินค้า

นั้น	 นอกเสียจากผู้บริโภคจะตั้งใจเข้าไปชมการโฆษณา
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แฝงของสินค้าเหล่านี้แทนการชมภาพยนตร์	ซึ่งในมุมของ

เจ้าของแบรนด์สินค้าต่าง	ๆ 	นั้นถือได้ว่าเป็นความล้มเหลว

ในการพยายามสร้างการรับรู้	การรู้จักแบรนด์สินค้าไปสู่ผู้

บริโภค	 แสดงให้เห็นว่าการโฆษณาแฝงของสินค้าแบรนด์

ต่างๆที่ปรากฏในภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างให้ผู้

บริโภคเกิดการรับรู้	จดจ�า	จนน�าไปสู่พฤติกรรมในการซ้ือ

สินค้าเหล่านั้น

	 แต่หากจะพูดถึงโฆษณาแฝงที่ประสบความส�าเร็จ

เป็นอย่างมากในโลกภาพยนตร์	1	ในภาพยนตร์ที่ต้องพูด

ถึงเป็นเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นภาพยนตร์เรื่อง	Top	Gun	ท่ี

น�าแสดงโดย	ทอม	ครูซ	ในบทบาทของ	มาเวลลิค	ทหาร

อากาศหนุ่ม	 โดยเข้าฉายในปี	 1986	 และมีสินค้าอยู่	 1	

ชิ้นท่ีประสบความส�าเร็จทั้งในด้านยอดขายและด้านภาพ

ลักษณ์ของตัวสินค้าเป็นอย่างมากน้ันก็คือแว่นตากันแดด	

Ray Ban

	 ก่อนจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง	 Top	 Gun	 กับ

แว่นตากันแดด	Ray	Ban	ต้องย้อนความหลังกลับไปก่อน

ว่า	 แว่นตากันแดด	 Ray	 Ban	 น้ันได้พยายามท�าโฆษณา

แฝงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์มาหลายเรื่องแล้ว

ก่อนหน้าภาพยนตร์เรื่อง	 Top	 Gun	 นับไล่มาตั้งแต่ปี	

1950	กับภาพยนตร์เรื่อง	Rebel	Without	a	Cause	 ท่ี

น�าแสดงโดย	James	Dean	ดารานักแสดงชื่อดังในยุคนั้น

ที่สวมแว่นตากันแดด	Ray	Ban	รุ่น	Wayfarer	หลังจาก

นั้นเมื่อปี	1961	Audrey	Hepburn	ได้สวมใส่แว่นตารุ่น

เดียวกันในภาพยนตร์เร่ือง	 Breakfast	 at	 Tiffany	 และ

ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่แว่นตากันแดด	 Ray	 Ban	

เข้าไปปรากฏตัวอยู่ด้วย	แต่แว่นตากันแดด	Ray	Ban	เริ่ม

เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายเกิดจากการที่	ทอม	ครูซ	สวม

ใส่ในภาพยนตร์เรื่อง	Risky	Business	ที่ส่งผลให้ยอดขาย

แว่นตากันแดด	Ray	Ban	รุ่น	Wayfarer	เพิ่มสูงข้ึนถึง	50	

%	ในปีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายและส่งผลให้คนเริ่มรู้จัก	

ทอม	ครูซ	นักแสดงหน้าใหม่ในขณะนั้น

Note: From “Top Gun”, by PxHere, 2017,  

Retrieved from https://pxhere.com/th/photo/

762359?utm_content=shareClip&utm_

medium=referral&utm_source=pxhere

	 และในปี	1986	ภาพยนตร์เรื่อง	Top	Gun	ก็ได้

เข้าฉายในโรงภาพยนตร์	ทั้งนี้ตัวภาพยนตร์สามารถท�าราย

ได้จากการฉายได้สูงถึง	176	ล้านเหรียญสหรัฐและกลาย

เป็นหนังท�าเงินสูงสุดของปี	1986	ส่วนตัวนักแสดงน�า	ทอม	

ครูซ	 ได้กลายเป็นดาราท่ีมีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้	 แต่

ปรากฏการณ์หนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากภาพยนตร์เรื่อง	Top	Gun	

ท่ีไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแว่นตากันแดด	Ray	Ban	รุ่น	Aviator	

ท่ีทอม	 ครูซ	 สวมใส่แทบจะตลอดท้ังเรื่องไม่ว่าจะเป็นใน

ฉากขับเครื่องบิน	 ฉากข่ีมอเตอร์ไซด์	 ฉากท�าความเคารพ	

ฉากเดินอยู่ในกองทัพ	ฉากการนั่งประชุม	ซ่ึงทุกฉากนั้นก็

อยู่ภายใต้การสวมใส่เครื่องแบบทหารกับแว่นกันแดด	Ray	

Ban	ด้วยความท่ีภาพยนตร์เรื่อง	Top	Gun	นั้นมีเนื้อหา

ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักบินรบท่ีต้องเผชิญกับแสงแดด

อยู่ตลอดเวลาการใส่แว่นกันแดดเพื่อบดบังแสงแดดและ

สายลมนั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้หรือกล่าวอีกนัย

หนึ่งก็คือ	ให้ความรู้สึก	“real”	หรือความรู้สึก“จริง”	ไม่

ยัดเยียดให้ผู ้บริโภคต้องเห็นสินค้าท่ีไม่เข้ากับฉากหรือ

เนื้อหาของภาพยนตร์	 และเมื่อแว่นกันแดดถูกสวมใส่อยู่

บนใบหน้าของพระเอก	 ทอม	 ครูซ	 ยิ่งส่งเสริมให้ความ

รู้สึกเม่ือสวมใส่แว่นกันแดดนี้แล้วยิ่งดูหล่อ	ดูดี	ดูเท่	และ

ดูภูมิฐาน	 จนผู้ชมภาพยนตร์และคนในยุคนั้นต่างพากัน

สวมใส่ตาม	ส่งผลให้แว่นกันแดด	Ray	Ban	รุ่น	Aviator	

สามารถสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนให้กับทาง	 Ray	 Ban	 ได้ถึง	 

40	%	ภายใน	7	เดอืนในปีทีภ่าพยนตร์เรือ่งนีอ้อกฉายความ

ส�าเร็จของทั้งตัวภาพยนตร์และยอดขายของแว่นกันแดด	

Ray	Ban	เกิดจากความลงตัวของเนื้อหาภาพยนตร์กับตัว

สินค้าท่ีโฆษณาแฝงอยู่	 นี่คือการ	 Tie	 in	 หรือ	 Product	 
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placement	สินค้านี้ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จมากๆใน

โลกภาพยนตร์	และกลายเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์	Ray	

Ban	ที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความเท่	ภูมิฐาน	เมื่อสวมใส่กับชุด

เครือ่งแบบทหารอกีด้วย	เพราะการสร้างเอกลกัษณ์แบรนด์	

ก็คือการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าให้มีบุคลิกภาพเฉพาะ	

เป็นที่จดจ�า	โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง	ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ชมสามารถแยกแยะได้ว่าแบรนด์ของเรามีความแตกต่าง

กับของคู่แข่งอย่างไร	(Rattanatai	&	Saikhoone,	2020)

ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงปรากฏการณ์จ�านวนผู้สมัครเป็นทหาร

อากาศของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่า

ตกใจในปีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉาย	ท�าให้กองทัพอากาศ

สหรฐัอเมรกิาต้องจดัตัง้จดุรบัสมคัรทหารอากาศใกล้กบัโรง

หนังใหญ่ๆตามเมืองต่างๆ

	 ภาพยนตร์อีกหน่ึงเรื่องที่ถือได้ว่ามีการน�าสินค้า

มาโฆษณาแฝงได้อย่างลงตัวและประสบความส�าเร็จเป็น

อย่างสูง	ก็คือ	E.T.--The	Extra	Terrestrial	ภาพยนตร์

น่ารักๆ	 ที่เข้าฉายเม่ือปี	 1982	 เรื่องราวของเด็กน้อย	 

เอลเลียต	 กับเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ที่มาจากนอกโลกและ

ตกค้างอยู ่บนโลกหลังยานอวกาศที่โดยสารมาบินออก

จากโลกไปแบบกะทันหัน	 ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็น

ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสตีเวน	สปีลเบิร์ก	ผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ที่ต่อมาถือได้ว่าเป็น	1	ในผู้ก�ากับที่มีชื่อเสียงมาก

ทีส่ดุคนหนึง่ของวงการภาพยนตร์โลกจนได้รบัฉายา	“พ่อมด

แห่งวงการฮอลลีวู้ด”	ภาพยนตร์ท�ารายได้สูงถึง	359	ล้าน

เหรยีญสหรฐัในช่วงท่ีออกฉายและกลายเป็น	1	ในภาพยนตร์

ที่ดีที่สุดตลอดกาลจนถึงปัจจุบัน	ผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์เร่ือง

น้ีอาจจะจดจ�าฉากคลาสสิคหลายฉากในภาพยนตร์เรื่อง

นี้ได้	 ไม่ว่าจะเป็นฉากที่หนูน้อยเอลเลียตยื่นน้ิวไปแตะกับ

น้ิวของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์	ฉากปั่นจักรยานจนจักรยาน

เหาะได้และมีฉากหลังเป็นพระจันทร์	หรือฉากท้ายเรื่องที่

หนูน้อยเอลเลียตขอให้เพื่อนรักต่างสายพันธุ์อยู่กับเขาต่อ

และอทีกีพ็ดูประโยคสดุเรยีบง่ายแต่ทกุคนยงัจดจ�าได้ถงึทกุ

วันน้ีกับค�าพูดที่ว่า	“I’ll	be	right	here”	และแตะนิ้วไป

ที่หน้าผากของหนูน้อยเอลเลียตแต่หนึ่งในฉากที่ถูกพูดถึง

เป็นอย่างมากของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ	 การโฆษณาแฝง

ของสินค้าประเภทขนมยี่ห้อหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จเป็น

อย่างสูงหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉาย	นั้นก็คือขนมลูกอม

เนยถั่ว	Reese’s	Pieces	ของ	Hershey	ที่ไปปรากฏตัวอยู่

ในฉากทีห่นูน้อยเอลเลยีตวางขนม	Reese’s	Pieces	ไว้ตาม

ทางเดินเพื่อหลอกล่อให้เพื่อนรักต่างสายพันธุ์เดินตามเขา

กลับมาที่บ้าน	ย้อนกลับไปReese’s	Pieces	ของ	Hershey	

เกือบจะไม่ได้มาปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้	เพราะแรก

เริ่มตัวผู้ก�ากับสตีเวน	สปีลเบิร์ก	ได้ยื่นข้อเสนอให้กับ	M&M	

ของบริษัท	 Mars	 ในการน�าลูกอมของบริษัทเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของทางภาพยนตร์แต่ทางบริษัท	Mars	ได้ปฏิเสธ 

ข้อเสนอนี้ไปเพราะมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เหมาะกับ

สินค้า	M&M	ท�าให้ทางสตีเวน	สปีลเบิร์ก	จึงเสนอเงื่อนไขน้ี

ให้กับทาง	Hershey	เพื่อน�าลูกอม	Reese’s	Pieces	เข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์	โดยทาง	Reese’s	Pieces	เสีย

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งนั้นไปประมาณ	 1	 ล้านเหรียญ

สหรฐั	และสิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืหลงัภาพยนตร์เข้าฉาย	2	สปัดาห์

ยอดขายขนม	Reese’s	Pieces	ของ	Hershey	เพิ่มสูงข้ึน	

3	เท่าตัวและตลอดการฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้ยอดขาย

ของ	Reese’s	Pieces	เพิ่มข้ึนกว่า	80%	ซ่ึงผู้บริหารของ	

Hershey	 เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการจะเพิ่มยอดขาย

ให้ได้ขนาดนี้อาจจะต้องใช้งบโฆษณาสูงถึง	 15–20	 ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 แต่นี่เราจ่ายไปเพียง	 1	 ล้านเหรียญสหรัฐ

เท่านั้น	(Snyder,	1992)	และนี่คืออีก	1	การโฆษณาแฝง

ของสินค้าท่ีประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	ซ่ึงหากย้อน

กลับไปได้	ทาง	M&M	คงจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอนี้แน่นอน

	 ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องท่ีถือได้ว่าประสบความ

ส�าเรจ็เป็นอย่างสงูเมือ่พดูถึงการท�าโฆษณาแฝงในภาพยนตร์

ก็คือ	ภาพยนตร์เรื่อง	The	Italian	Job	ท้ังฉบับปี	1969	

และฉบับสร้างใหม่ปี	2003	โดยในฉบับปี	1969	ได้นักแสดง

ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในขณะนั้น	ไมเคิล	เคน	มารับบทน�าร่วม

ด้วย	โนเอล	คาวเวิร์ด	และเบนนี่	ฮิลล์	ส่วนในฉบับปี	2003	

คลาคล�า่ไปด้วยนกัแสดงระดบัชัน้น�าของฮอลลวีูด้ร่วมแสดง	

อาทิ	มาร์ก	 วอห์ลเบิร์ก	 ชาร์ลิซ	 เธียรอน	 เอ๊ดเวิร์ด	นอร์

ตัน	เจสัน	สเตแธม	เซ็ธ	กรีน	และโดนัลด์	ซัทเธอร์แลนด์

ภาพยนตร์ท้ัง	2	ฉบับนั้นมีเนื้อหาเหมือนกัน	โดยกล่าวถึง

กลุ ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีวางแผนในการปล้นทองค�าจากกลุ่ม

มาเฟียซ่ึงส�าเร็จไปได้ด้วยดีแต่เกิดการหักหลังกันเองขึ้น	

ท�าให้น�าไปสู่การไล่ล่าผู้ที่ทรยศหักหลัง	 ภาพยนตร์ทั้ง	 2	

ฉบับนั้นได้รับการพูดถึงในเรื่องของคุณภาพของภาพยนตร์

ดีในระดับหนึ่ง	 ส่วนรายได้จากการฉายก็ถือได้ว่าประสบ

ความส�าเร็จ
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Note: From “File: Three Mini-MINIs line up for The 

Italian Job.jpg”, by Wikimedia, 2016, Retrieved 

from https://commons.wikimedia.org/wiki/

File: Three_Mini-MINIs_line_up_for_The_

Italian_Job.jpg

	 แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงมากท่ีสุดในภาพยนตร์เร่ืองนี้ท้ัง

ฉบับปี	1969	และฉบับปี	2003	คือการที่มีสินค้าแบรนด์

หน่ึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ทั้ง	2	ฉบับจนแทบ

จะเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงน�าอีกคนก็ว่าได้	นั้นก็คือ	รถยนต	์

Austin	Mini	รุ่น	S	Mk	II	ในภาพยนตร์ฉบับปี	1969	และ

รุ่น	Mini	Cooper	S	ของฉบับปี	2003ซึ่งเป็นรถยนต์ที่กลุ่ม

นักแสดงน�าของเรื่องใช้ในการขับข่ีหลังการปล้น	และการ

ขับไล่ล่ากันตลอดท้ังเร่ืองซึ่งตลอดทั้งเร่ืองของภาพยนตร์

เรื่องนี้ทั้ง	 2	 ฉบับจะแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะต่างๆของ

รถยนต์	 Austin	Mini	 ทั้งการวิ่งในช่องทางแคบ	 การหัก

เล้ียวในที่จ�ากัด	 การว่ิงลงบันไดสูงหลายสิบขั้น	 การว่ิงลุย

ในน�้า	การขับข้ามสิ่งกีดขวางจากที่สูง	การวิ่งภายในอุโมงค์

โค้งด้วยความเรว็	การวิง่ไต่บนทางลาดและอกีหลายๆฉากที่

ภาพยนตร์ทั้ง	2	ฉบับได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ	ความ

แข็งแรง	ความภูมิฐาน	ดูดีมีเอกลักษณ์	และความคล่องตัว

ของรถทัง้	2	รุน่จากภาพยนตร์ทัง้	2	ฉบบัดงักล่าว	ดงัทีก่ล่าว

มาการน�ารถยนต์	 Austin	 Mini	 มาใช้ในภาพยนตร์เรื่อง

นี้แทบไม่ได้ท�าให้ผู้ชมหรือผู้บริโภครู้สึกถึงการใช้โฆษณา

แฝงของแบรนด์สินค้าดังกล่าวเลย	แต่กลับให้ความรู้สึกว่า

แบรนด์สนิค้าดงักล่าวคอืนกัแสดงอกีคนหนึง่ของภาพยนตร์

เรื่องนี้	 เมื่อผู้ชมหรือผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกถึงการถูกยัดเยียด

ให้ชมโฆษณารถยนต์ผ่านภาพยนตร์	 จึงส่งผลให้ผู้บริโภค

เกิดทัศนคติการรับรู้ที่ดีต่อแบรนด์รถยนต์ดังกล่าว	มีผลให้

ยอดขายของ	Austin	Mini	รุ่น	S	Mk	II	ในภาพยนตร์ฉบับ

ปี	1969	สามารถท�ายอดขายได้มากถึง	429,000	คันในปี

ที่ภาพยนตร์ออกฉาย	และ	รุ่น	Mini	Cooper	S	ของฉบับ

ปี	2003	มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า	30,000	คันในช่วงท่ี

ภาพยนตร์เข้าฉาย	(Paternie,	2002)	ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก

หนึ่งตัวอย่างความส�าเร็จของการโฆษณาแฝงแบรนด์สินค้า

ไว้ในภาพยนตร์	ท�าให้มีการกล่าวกันว่านี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่

มีการแฝงโฆษณารถ	Mini	แต่มันคือการโฆษณารถ	Mini	ที่

ท�าออกมาในรูปของภาพยนตร์

	 ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สามารถสร้างให้ผู้บริโภค

จดจ�าตราสนิค้าได้เป็นอย่างดจีนถงึทกุวนันีผ่้านการโฆษณา

แฝงในภาพยนตร์ก็คอืภาพยนตร์เรือ่ง	Cast	Away	น�าแสดง

โดย	ทอม	แฮงค์	นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงและมากฝีมือระดับ

ต้นๆ	 ของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด	 ทอม	 แฮงค์	 เคยได้

รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงน�าชายยอดเยี่ยมมาแล้ว	

2	ครั้งจากการแสดงน�าในภาพยนตร์เรื่อง	Philadelphia	

ในปี	1994	และ	Forrest	Gump	ในปี	1995	ภาพยนตร์

เรื่อง	Cast	Away	ท�าเงินท่ัวโลกตลอดการฉายสูงถึง	450	

ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2000	ซ่ึงเป็นปีท่ีภาพยนตร์เข้าฉาย	

ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งให้	ทอม	แฮงค์	ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดง

น�าชายยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์อีกเป็นครั้งที่	3	ถึงเขาจะ

พลาดรางวัลไป	แต่เขาสามารถคว้ารางวัลนักแสดงน�าชาย

ยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองค�าได้	ภาพยนตร์เรื่อง	Cast	

Away	เป็นภาพยนตร์แนวติดเกาะและต้องเอาตัวรอด	ซึ่ง

ทอม	แฮงค์	ท่ีรับบทเป็น	ชัค	โนแลนด์	พนักงานของบริษัท	

FedEx	ทีเ่อาแต่ท�างานจนแทบจะไม่สนใจคนรอบข้าง	จนวัน

หนึ่งเขาต้องเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปท�างานและเครื่อง

บินเกิดอุบัติเหตุตกลงในเกาะร้างแห่งหนึ่งท�าให้เขาต้องหา

วิธีเอาตัวรอดบนเกาะร้างแห่งนั้น	ทอม	แฮงค์	ในบทชัค	โน

แลนด์ต้องแบกรับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ทั้งเรื่องเพราะ

เกือบตลอดท้ังเรื่องจะมีเขาเป็นนักแสดงอยู่คนเดียว	และ

จากบทภาพยนตร์นี้ท�าให้เกิดการโฆษณาแฝงของสินค้าตัว

หน่ึงที่กลายเป็นต�านานของการโฆษณาแฝงในภาพยนตร	์

ซ่ึงก็คือ	Wilson	เพื่อนรักเพียงหนึ่งเดียวของชัค	โนแลนด์

	 Wilson	คือใคร	Wilson	คือลูกวอลเล่ย์บอลที่อยู่

ในกล่องพัสดุที่ตกลงมาพร้อมกับเครื่องบินในช่วงที่	ชัค	โน

แลนด์เริ่มติดเกาะไประยะหนึ่ง	เขาก็เริ่มหาสิ่งของเครื่องใช้

ท่ีอยู่ในกล่องพัสดุเพื่อน�าเอามาใช้ประโยชน์ได้	 จนมาถึง

กล่องพัสดุที่มี	Wilson	อยู่ซึ่งผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในตอน

แรกก็จะคิดเหมือนกันว่าลูกวอลเล่ย์บอลนี้	จะมีประโยชน์

อะไรกับการติดเกาะของชัค	 โนแลนด์	 ภาพยนตร์ด�าเนิน

เร่ืองไปได้ระยะหนึ่ง	 ชัค	 โนแลนด์เกิดอุบัติเหตุจนได้รับ

บาดเจ็บที่มือ	เขาเจ็บปวดและเริ่มรู้สึกท้อแท้	ฟุ้งซ่าน	และ

ไม่รู้จะไประบายท่ีใคร	 เขาจึงหยิบลูกวอลเล่ย์บอลข้ึนมา 
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เขว้ียงออกไปด้วยความโมโห	พอเริ่มตั้งสติได้	ชัคก็หยิบลูก

วอลเลย์ลูกนัน้ขึน้มาด	ูและพบว่ารอยเลอืดของเขาไปตดิอยู่

บนลูกวอลเล่ย์บอลและมีลักษณะคล้ายกับหน้าตาของคน	

เขาเลือกที่จะใช้ลูกวอลเลย์บอลลูกนั้นเป็นเพื่อนโดยตั้งช่ือ

ว่า	“วิลสัน”	ตามชื่อยี่ห้อของมันนั่นเอง

Note: From “Cast wallpaper”, by Wallpaperuse, 

2020, Retrieved from https://www.wallpaperuse.

com/vien/TbohbJ/

	 หลังจากนัน้	ในแทบจะทกุฉากของภาพยนตร์เรือ่ง

ดังกล่าว	ก็จะมีบทสนทนาของชัค	โนแลนด์	กับ	Wilson	ที่

คอยน่ิงฟังชัคพูดอย่างสงบบทสนทนาหลายๆฉากจะท�าให้

เรารู้สกึได้ว่าชคัก�าลงัคุยอยูก่บัเพ่ือนของเขาอย่างสนกุสนาน	

จนผู้ชมจะรู้สึกได้ถึงการมีตัวตนจริงของ	Wilson	และรู้สึก

ได้ถึงความสัมพันธ์ของชัคกับ	Wilson	 จนมาถึงช่วงท้าย

ของภาพยนตร์ที่ชัคได้วางแผนที่จะเดินทางออกจากเกาะ

ด้วยแพที่เขาต่อขึ้นเอง	เมื่อเริ่มออกเดินทางมาได้ซักระยะ

หนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ให้แพของชัคแตก	และ	Wilson	ก็ลอย

ออกไปจากแพไกลออกไปเรื่อย	 ๆ	 จนน�ามาซึ่งประโยค

ที่เรียกน�้าตาจากคนดูได้ไม่น้อยกับค�าพูดที่ชัค	 กล่าวลา	

Wilson	ในประโยคสุดท้ายว่า	“I’m	Sorry	Wilson”ภาพ 

ยนตร์จบทีช่คัได้รบัการช่วยเหลอืให้กลบับ้านอย่างปลอดภยั 

และเขายังคิดถึง	Wilson	อยู่ตลอดเวลาที่เหลือในชีวิต	ดัง

ทีก่ล่าวมาภาพยนตร์ประสบความส�าเร็จทั้งรายไดแ้ละเสียง

วิจารณ์	แต่ส่ิงท่ีผู้ชมจดจ�าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้จนถึงทุกวัน

นี้นอกจากการแสดงของ	ทอม	แฮงค์	แล้วก็หนีไม่พ้นการ

ปรากฏตวัของ	Wilson	ในตลอดทัง้เรือ่งทีผู่ช้มหรอืผูบ้ริโภค

ไม่ได้รู้สึกถึงการถูกยัดเยียดโฆษณาสินค้าหรือการบรรยาย

สรรพคุณของสินค้าแม้แต่นิดเดียว	แต่กลับรู้สึกว่า	Wilson	

เป็นนักแสดงน�าอีกคนของภาพยนตร์เรื่องนี้	 ท�าให้มีการ

พูดกันว่าท�าไม	Wilson	ถึงไม่ได้รับรางวัลออสการ์	สาขา 

นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลออสการ์ปี

นั้น	ความส�าเร็จของการการน�าลูกวอลเล่ย์บอล	Wilson	ไป

ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ท�าให้ทางบริษัทผู้ผลิตได้ผลิต

ลูกวอลเล่ย์บอล	Wilson	รุ่น	Cast	Away	ออกมาจ�าหน่าย

สร้างยอดขายถล่มทลายและยังสร้างยอดขายได้จนถึง

ปัจจุบัน	 อีกทั้งลูกวอลเล่ย์บอล	Wilson	 ที่ใช้ในการถ่าย

ท�าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกประมูลไปในราคาเกือบ	1	ล้าน

บาท	และนีก่ถ็อืว่าเป็นอกีหนึง่การโฆษณาแฝงในภาพยนตร์

ท่ีอยู่ในระดับต�านานของการใช้โฆษณาแฝงในภาพยนตร์

	 ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่มีการท�าโฆษณา

แฝงในภาพยนตร์ประสบความส�าเร็จท่ียังไม่ได้กล่าวถึง	ไม่

ว่าจะเป็น	โทรศัพท์มือถือ	Nokia	รุ่น	7110ในภาพยนตร์

เรื่อง	Matrix	 ท่ีนักแสดงน�าของเรื่อง	คีอานู	 รีฟส์	 ถือพูด

คุยในหลายๆฉาก	 รวมถึงการถือพูดคุยของนักแสดงคน

อื่นก็ท�าให้ยอดขาย	Nokia	รุ่นดังกล่าวยอดขายเพิ่มขึ้นใน

ช่วงที่ภาพยนตร์เข้าฉาย	 หรือจะเป็นรองเท้า	 Converse	

ท่ีวิล	สมิธ	หยิบข้ึนมาใส่ในภาพยนตร์เรื่อง	I,	Robot	หรือ

จะเป็นในภาพยนตร์เรื่อง	 Forrest	 Gump	 น�าแสดงโดย	

ทอม	แฮงค์	 ได้รับของขวัญจาก	 เจนนี่	 เคอร์แรน	รักแรก

และรักเดียวของ	 ฟอเรสต์	 กั๊มป์	 ซึ่งของขวัญดังกล่าวคือ

รองเท้า	Nike	Cortez	สีขาว	โลโก้	Swoosh	สีแดง	แซม

แถบสีน�้าเงิน	 โดยของขวัญช้ินนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจ

ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับ	 ฟอเรสต์	 กั๊มป์	 และชักน�าเขาไปสู่การ

วิ่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกันเป็นระยะเวลา	 3	

ปีและรองเท้ารุ ่นดังกล่าวก็สร้างยอดขายถล่มทลายใน

ช่วงที่ภาพยนตร์เข้าฉาย	 หรือจะเป็นภาพยนตร์ตระกูล	

เจมส์	 บอนด์	 โดยเฉพาะภาคสุดท้าย	 Spectre	 ที่มีการ

โฆษณาแฝงสินค้าหลายชนิด	อาทิ	รถยนต์ท้ัง	Aston	Mar 

tin	Range	Rover,	วอดก้า	Belvedere,	นาฬิกา	Omega	Sea 

master	 300,	 เสื้อผ้าและแว่นตา	 Tom	 Ford,	 กระเป๋า	

Globe	 Trotter,	 โทรศัพท์มือถือ	 Sony,	 มีดโกนหนวด	

Gillette	และเบียร์	Heineken	ท�าให้ผู้ชมหรือผู้บริโภคคิด

ว่าก�าลงัเข้ามาดโูฆษณาสนิค้าแบรนด์ต่างๆในโรงภาพยนตร์

เพราะให้ความรู้สึกเสมือนถูกยัดเยียดเข้ามาในภาพยนตร์

ให้เราดู	หรือจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง	Ford	V	Ferrari	ในป	ี

2019	 ท่ีแทบจะขนรถยนต์ทุกยี่ห้อรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่

เก่ียวข้องกับรถยนต์ทุกอย่างเข้าไปโฆษณาไว้ในภาพยนตร์

เรื่องดังกล่าวอาทิ	รถยนต์	Ford	Ferrari	Porsche	Alpine	

Mini	Chevrolet	สินค้าประเภทยางรถยนต์	น�้ามันเครื่อง	

น�้ามันหล่อลื่น	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	น�้าอัดลม	แว่นกันแดด	

และสินค้าอีกจ�านวนมากเพราะในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว
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มีแบรนด์สินค้าแฝงตัวโฆษณาอยู่กว่า	145	ตราสินค้า	 ซ่ึง

สร้างรายได้จากการรับโฆษณาแฝงให้กับภาพยนตร์เรื่อง

นี้ถึง	55	ล้านเหรียญสหรัฐ	(Concavebt,2021)	และยังมี

ภาพยนตร์อีกหลายเรือ่งทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการโฆษณา

แฝงสินค้าแบรนด์ต่างๆไว้ในภาพยนตร์

	 หากจะพูดถึงอีกหน่ึงโฆษณาแฝงที่ถูกพูดถึงและ

สร้างการจดจ�าได้มากที่สุดในวงการภาพยนตร์	กลับไม่ใช่

การโฆษณาแฝงของสินค้าในภาพยนตร์เหมือนที่กล่าวมา	

แต่เป็นการโฆษณาแฝงผ่านรายการประกาศรางวัลออสการ์	

ซ่ึงเป็นงานการประกาศรางวลัทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์ท่ียิง่

ใหญ่ท่ีสุดงานหนึ่งของวงการภาพยนตร์โลก	ซึ่งในทุกปีจะ

มีแบรนด์สินค้าแฝงตัวโฆษณาอยู่ในการประกาศรางวัลมา

โดยตลอด	แต่ในการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่	86	ใน

ปี2014	มีฉากที่ขโมยทุกฉากของผู้ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ

ในงานก็คือ	ฉากที่เอลเลน	ดีเจนเนอเรสนักแสดงและพิธีกร

รายการโทรทัศน์ชื่อดังรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการประกาศ

รางวัลออสการ์ปีดังกล่าว	เดินถือโทรศัพท์มือถือ	Samsung	

Note	3	ถ่ายเซลฟี่กับบรรดานักแสดงที่มาร่วมงาน	จนเธอ

เดินมาถึงบริเวณที่	 เมอรีล	สตรีป	ดารานักแสดงชื่อดังน่ัง

อยู่	เธอได้ชวนให้บรรดาดารานักแสดงที่นั่งอยู่ในบริเวณน้ัน

ออกมาถ่ายเซลฟี่หมู่กันโดยกล้องจะแสดงให้เห็นโทรศัพท์

มือถือ	 Samsung	 Note	 3	 ซึ่งดาราท่ีปรากฏอยู่ในภาพ

นั้นมีทั้ง	แบรด	พิตต์	จูเลีย	โรเบิร์ต	แบรดลีย์	คูเปอร์	แอง 

เจลินา	โจลี	เจนนิเฟอร์	ลอว์เรนซ์	เมอรีล	สตรีป	จาเร็ต	เล

โต้	และดาราอีกมากมาย	การประกาศรางวัลออสการ์ในปี

นั้นมียอดผู้ชมรายการมากถึง	43.7	ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นปี

ที่มียอดผู้ชมงานการประกาศรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ	2	

นับจากปี	2000	เป็นต้นมา	ซึ่งเท่ากับว่าภาพถ่ายเซลฟี่ด้วย

โทรศัพท์มือถือ	Samsung	Note	3	ดังกล่าวจะมีผู้บริโภค

เหน็อย่างน้อย	43.7	ล้านคนไม่นบัรวมทีเ่หน็ได้จากภาพข่าว

ที่ลงในหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	สื่อออนไลน์	เว็บไซต์อีกนับไม่

ถ้วนและมีการรีทวีตภาพดังกล่าวถึง	1	ล้านกว่าครั้งในช่วง

เวลาไม่ถึง	1	ชั่วโมงและ	2	ล้านกว่าครั้งเมื่อจบงาน	ท�าให้

ทวีตเตอร์ถึงกับล่มไปช่ัวขณะจนถึงปัจจุบันก็มีการรีทวีตไป

มากกว่า	3.1	ล้านครั้งเป็น	1	ในภาพที่มีการรีทวีตมากที่สุด

ภาพหนึ่งของโลก	และนี่ถือเป็นการโฆษณาแฝงที่ฉลาดและ

คุ้มค่าที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์	แต่ใครจะรู้บ้างว่าใน

ชีวิตจริง	เอลเลน	ดีเจนเนอเรส	ใช้โทรศัพท์มือถือ	iPhone

	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการรับชมภาพยนตร์จะมีช่อง

ทางในการเข้าถึงมากข้ึน	ไม่ได้ผกูขาดอยูแ่ค่ในโรงภาพยนตร์	

ผู้บริโภคสามารถรับชมผ่านระบบสตรีมมิ่งของค่ายต่างๆ

ได้ผ่านหน้าจอทีวี	 คอมพิวเตอร์	 หรือสมาร์ทโฟนซึ่งเมื่อ

พิจารณาในมุมหนึ่งก็ถือเป็นข้อดีท่ีจะท�าให้สินค้าต่างๆมี

ช่องทางในการสร้างการรับรู้	การรู้จักกับผู้บริโภคท่ีหลาก

หลายข้ึน	 แต่สิ่งท่ีเจ้าของสินค้าต่างๆอาจจะต้องให้ความ

สนใจมากข้ึน	 คือ	 เรื่องของการสร้างให้ผู้บริโภคสามารถ

จดจ�าตราสินค้าได้ผ่านจอท่ีมีขนาดเล็กลง	ซ่ึงอาจท�าให้การ

มองเห็นหรือจดจ�าตราสินค้าท�าได้ยากข้ึนไม่เหมือนกับการ

โฆษณาผ่านจอภาพยนตร์	ดังนั้นโจทย์ที่เจ้าของตราสินค้า

จะต้องค�านึงถึงมากขึ้นก็คือ	จะท�ายังไงให้ผู้บริโภคสามารถ

มองเห็นตราสินค้าของเราผ่านหน้าจอท่ีมีขนาดเล็กลงและ

ไม่รู้สึกถึงการถูกยัดเยียดมากเกินไป

บทสรุป
	 การโฆษณาแฝงผ่านภาพยนตร์นัน้จดัเป็นเครือ่งมอื

ประเภทหนึ่งท่ีสินค้าแทบทุกชนิดเลือกใช้เป็นเครื่องมือใน

การสร้างการรู้จัก	การจดจ�า	จนถึงการน�าไปสู่การตัดสินใจ

ซ้ือของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานและมีปริมาณการใช้มาก

ขึ้นในปัจจุบัน	การโฆษณาแฝงที่ดีจะต้องไม่ท�าให้ผู้บริโภค

เกิดความรู้สึกเหมือนถูกยัดเยียดให้ต้องชม	 แต่ต้องสร้าง

ความรู้สึกให้ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้านั้น	ส่งเสริมภาพ

ลักษณ์และสร้างการจดจ�าให้กับผู้บริโภค	ถึงแม้การโฆษณา

แฝงผ่านภาพยนตร์จะมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการสูงกว่า

ค่าใช้จ่ายการโฆษณาผ่านสื่อทีวี	สื่อวิทยุ	สื่อนิตยสาร	แม้

กระทั่งสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ	แต่เมื่อเปรียบเทียบการมอง

เห็นหรือการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนั้นก็ยังนับว่าคุ้มค่าอยู่มาก	

ที่ส�าคัญสื่อภาพยนตร์นั้นสามารถกลับมาดูซ�้าได้ถึงแม้เวลา

จะผ่านไป	 นั้นย่อมหมายถึงการท่ีแบรนด์สินค้าท่ีปรากฏ

อยู่ในภาพยนตร์เหล่านั้นก็จะถูกเห็นซ�้าถึงแม้เวลาจะผ่าน

ไปนานเท่าไร

	 ถึงแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ท่ัวโลกต้องเผชิญ

กับสถานการณ์ไวรัส	 โควิด	 19	 ท�าให้การชมภาพยนตร์

ในโรงภาพยนตร์นั้นอาจจะมีจ�านวนผู้ชมลดลง	 แต่ผู้ผลิต

ภาพยนตร์ทุกค่ายต่างก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

และหันมาผลิตภาพยนตร์ฉายผ่านระบบสตรีมมิ่งของค่าย

ต่างๆท้ัง	 Netflix,	 Iflix,	 Disney+,	 HBO	 go,	 VIU	 และ 

ค่ายอื่นๆ	 ซึ่งในปัจจุบันจ�านวนผู้ชมที่เข้าไปดูภาพยนตร์

ผ่านระบบสตรีมมิ่งของค่ายต่างๆก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
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หากพิจารณาในอีกแง่หนึ่ง	ผู้บริโภคหรือผู้ชมภาพยนตร์ใน

ปัจจุบันมีทางเลือกในการรับชมและมีความสะดวกสบาย

มากข้ึนในการเข้าถึงการรับชมภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง	

ซ่ึงน้ันย่อมส่งผลดีต่อแบรนด์สินค้าทุกประเภทที่จะท�าการ

โฆษณาแฝงสินค้าไว้ในภาพยนตร์	 ด้วยเหตุจ�านวนของผู้

บริโภคหรือผู้ชมภาพยนตร์นั้นไม่ได้ลดลงแต่เป็นเพียงการ

เปล่ียนพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร์	แต่สิ่งท่ีเจ้าของ

แบรนด์ต้องตระหนักให้มากขึ้นคือต้องมีการปรับตัวหรือ

ปรับเปล่ียนรูปแบบของการโฆษณาแฝงให้เหมาะสมกับ

เครื่องมือที่ผู้บริโภคใช้ในการชมภาพยนตร์	 เพราะต้องไม่

ลืมว่าการโฆษณาผ่านจอภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่กับการ

โฆษณาผ่านจอของอุปกรณ์ประเภททีวี	คอมพิวเตอร์หรือ

สมารท์โฟนย่อมมีจุดโฟกัสที่ต่างกัน	เจ้าของแบรนด์สินค้า

ต้องท�าให้แบรนด์สนิค้าถกูมองเหน็	เป็นทีจ่ดจ�าผ่านจอต่างๆ

ท่ีมีขนาดเล็กลงซ่ึงอาจท�าให้ผู้บริโภคไม่ทันสังเกตเห็น	และ

ไม่ใหญ่หรือชัดแจ้งเกินจนรู้สึกเหมือนถูกยัดเยียด

	 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ทุก

เรื่องที่ถูกผลิตมาให้ผู ้บริโภคได้รับชมกันนั้น	 มีการสอด

แทรกโฆษณาแฝงแทบทุกเรื่องจะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่

กับความเหมาะสมของเนื้อหาภาพยนตร์กับลักษณะของ

ตัวสินค้า	แต่สิ่งส�าคัญท่ีบรรดาเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ

ต้องพึงระลึกไว้เสมอก็คือ	การโฆษณาแฝงที่ดีคือการท�าให้

แบรนด์สินค้านั้นผ่านสายตาผู้ชมหรือผู้บริโภคในลักษณะท่ี

เหมาะสม	ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับตัวสินค้า	และ

ต้องไม่ถูกกลืนไปกับภาพในภาพยนตร์จนท�าให้ผู้บริโภค

มองหรือสังเกตไม่เห็นจึงควรสร้างแบรนด์ของสินค้านั้นๆ

ให้เป็นท่ีรับรู้	สร้างการจดจ�า	การระลึกถึง	และอาจน�าไป

สู่พฤติกรรมการซ้ือได้อย่างแน่นอน
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บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย	การจัดท�าแผนพัฒนาการขับเคลื่อนหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	

ระยะ	4	ปี	(พ.ศ.	2562-2564)	ซึ่งปัจจุบันนโยบายของภาครัฐได้ให้ความส�าคัญในการเร่งการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับ

ฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	รวมถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ์	 ให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ยกระดับ	 โอทอป	 ต่อยอดสู่สากล”	 เพื่อให้ผู้ประกอบ

การ	 OTOP	 มีความพร้อมในการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 โดยภาครัฐได้จัดท�าแนวยุทธศาสตร์การส่งเสริมหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ให้สามารถแข่งขัน

ได้	ประกอบด้วย	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่ 

11-12	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์กรภาครัฐ	 และยุทธศาสตร์การส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในลักษณะบูรณาการ	

การจัดท�ายุทธศาสตร์จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์	 OTOP	 สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน	 รวมถึงเพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนินงานการส่งเสริม	 สนับสนุน	 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ	 OTOP	 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามนโยบายของรัฐบาลและของประเทศต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหน่ึงต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์,	 การส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,	 หนึ่งต�าบล	 หนึ่ง 

	 			ผลิตภัณฑ์

ยุทธศำสตร์ของภำครัฐในกำรส่งเสริมหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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Abstract

	 This	article	is	part	of	a	research	project	in	order	to	develop	4	year	(2019-2021)	for	the	One	

Tambon	One	Product	development	plan.	Currently,	the	government’s	policy	has	given	importance	

to	 speeding	 up	 economic	promotion	 at	 the	 foundation	 level	 to	 reduce	 inequality,	 strengthening	

the	community	economy	Including	the	development	and	 improvement	of	product	quality	and	In	

order	to	enter	products	with	international	standards.	Under	vision	“Raise	OTOP	products	to	the	Inter 

national	level”	for	OTOP	entrepreneurs	to	be	preparedness	for	development	in	a	better	direction.	

The	government	has	created	a	strategy	to	promote	one	Tambon	One	Product	to	be	consistent	with	

the	 situation	 in	 the	globalization	era	 in	order	 to	develop	OTOP	products	 to	be	competitive.	 It	 is	 

consists	of	the	strategy	of	promoting	one	Tambon	One	Product	according	to	the	National	Economic	

and	Social	Development	Plan	No.	11-12,	Strategy	for	promoting	one	Tambon	One	Product	According	

to	the	20-year	national	strategic	plan,	Strategy	for	promoting	one	Tambon	One	Product	of	government	

organizations	and	Strategy	of	promoting	one	Tambon	One	Product	 in	an	 integrated.	The	Strategic	

preparation	will	be	helpful	in	development	OTOP	products	towards	strength	and	sustainability.	Also	

as	a	guideline	for	the	implementation	of	the	promotion,	support	and	development	of	community	

enterprises	and	OTOP	to	achieve	results	in	accordance	with	the	policies	of	the	government	and	the	

country.

Keywords: Strategy	of	promoting	one	Tambon	One	Product,	Promotion	of	One	Tambon	One	Product,	 

	 					One	Tambon	One	Product

บทน�ำ
 ปัญหำ OTOP ท�ำไมต้องมียุทธศำสตร์

	 ในช่วงปีพ.ศ.	2540	เป็นช่วงเวลาที่ประเทศชาติ

ก�าลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ	ประชาชนทุกระดับ

ประสบปัญหาต่าง	ๆ 	ปัญหาหนึง่ทีป่ระชาชนระดบัรากหญ้า

ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้า	คือปัญหาความ

ยากจนเรื่อยมา	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2544	 รัฐได้ด�าเนิน

โครงการหน่ึงต�าบล	 หน่ึงผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 มีความต่อ

เน่ืองและด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่ว

ประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานและเพิ่มราย

ได้ให้แก่ชุมชน	 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	 ให้

สามารถคิดเอง	ท�าเอง	ในการพัฒนาท้องถิ่น	ส่งเสริมการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ

ชมุชน	ในการพัฒนาผลติภณัฑ์	โดยสอดคล้องกบัวถิชีวีติและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น	ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์

เพื่อด�าเนินการสนับสนุนการพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์

ท่ีมีประสิทธิภาพ	ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

ในแต่ละระดับ	เพื่อให้เกิดเครือข่ายบริหารระบบการเชื่อม

โยงแหล่งผลิตให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพการผลิตตามห่วงโซ่มูลค่า	(Value	Chain)	สู่การ

ตลาดในแต่ละระดับ	และเพื่อให้เครือข่ายบริหารการเชื่อม

โยงศนูย์กระจายสนิค้า	และหรอืแหล่งจ�าหน่ายสนิค้าภายใต้

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ในปัจจุบันและท่ีจะเกิด

ขึ้นในอนาคต	ในการจัดโครงการนี้เป็นการสร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากให้เข้มแข็งโดยรฐับาลสนบัสนนุช่วยเหลอืด้านความ

รู้	 เทคโนโลยี	 ทุน	การบริหารจัดการ	 เช่ือมโยงสินค้าจาก

ชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ในขณะ

นั้นขณะนั้นประเทศเผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ	

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นับว่าเป็นโครงการที่
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ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนด�าเนินงานด้วยหลักการพื้นฐาน

ส�าคัญ	3	ประการคือ1)	ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล	2)	การพ่ึง

ตนเอง	3)	การคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างทรัพยากร

มนุษย์	ซึ่งผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่าง	 ๆ	 ได้อย่างต่อเนื่อง	

(Tichakon	Kasonbua,	2013)	สะท้อนถึงทิศทางในการ

เติบโตที่ดีขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่เกือบตลอดเวลาด้วย

	 ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกมี

การแข่งขันกันอย่างรุนแรง	ในด้านการค้า	การลงทุน	และ

การสื่อสาร	 ท่ามกลางบรรยากาศของกระแสโลกาภิวัตน	์

และความก้าวหน้าของวิทยาการแขนงต่างๆ	 การพัฒนา

เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์	 OTOP	 นับเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยในตลาดโลก	 ด้วยการอาศัยการพึ่งพาเศรษฐกิจ

ในประเทศและต่างประเทศควบคู่กัน	 ขณะเดียวกันภาค

รัฐต้องให้การสนับสนุน	 และสร้างจุดแข็งและเอกลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์	OTOP	เพื่อดึงดูดความสนใจจากตลาดต่าง

ประเทศให้มากขึ้น	 เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ให้มี

ช่องทางการส่งออก	เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้		ส่ง

เสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และสร้างความแข็งแกร่ง

แก่ชุมชนระดับฐานรากแล้ว	ในระดับมหาภาคยังเป็นการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น	 (ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนพังงา,	 http://phangnga.cdd.go.th/services/	

สืบค้นวันท่ี	6	มิถุนายน	2562)	ภาครัฐมีบทบาทส�าคัญใน

การพัฒนาและขับเคลื่อนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้	ซึ่งรัฐได้มียุทธศาสตร์

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น	4	กลุ่มยุทธศาสตร์	ดังนี้

 1. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมหนึ่งต�ำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 11-12

	 ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับท่ี	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ประเทศไทยยังคงต้อง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในกระแสโลกาภิวัตน์	ที่

ส่งผลให้สถานการณ์ทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ

การพฒันาประเทศ	จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมกีารเตรยีมความ

พร้อมและสร้างภมูคิุม้กนัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มาประยุกต์ใช้ในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับปัจเจก	ครอบครัว

ชุมชน	สังคม	จนถึงระดับประเทศ	เพื่อท่ีจะสามารถปรับตัว

ได้อย่างรู้เท่าทัน	โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน	คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโต

ในรูปแบบใหม่	ท่ีมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้ม

แข็ง	เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก	โดยการสร้างความ

เข้มแขง็ให้กบัผูป้ระกอบการในภาคการผลติและบรกิาร	โดย

เฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ผู้ประกอบการ

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	และผู้ประกอบการในภาคเกษตร	

ให้ใช้ภูมิปัญญา	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	และ

ความคิดสร้างสรรค์	 เป็นพื้นฐานส�าคัญในการขับเคลื่อน	

เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู	้

บนพืน้ฐานการผลติและการบริโภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	

ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง	 ๆ	

บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้

กับประเทศเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก

ประเทศ	รวมท้ังจะต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้

เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก	และผลักดันให้มี

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง

และแข่งขันได้	ซึ่งมีแนวทางการด�าเนินงานในรูปแบบของ

การพฒันาภาคอตุสาหกรรม	คอืการสนบัสนุนให้มกีารเชือ่ม

โยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับอุตสาหกรรม

ท้องถ่ิน	และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค	

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมและผู ้ประกอบการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์	กับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผ่านระบบห่วง

โซ่อุปทาน	 และเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ควบคู่ไปกับการ

จับคู่ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ,	2555)

	 การด�าเนินโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ	์ถือ

เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	ซึง่มวีตัถุประสงค์สอดคล้อง

กับแผนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	 ในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ฐานรากให้มีเสถียรภาพ	 การแก้ปัญหาความยากจน	 การ

เพ่ิมศกัยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึง่พาตนเอง	โดย

โครงการหน่ึงต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	มวีตัถปุระสงค์ทีใ่ห้ความ

ส�าคัญกับการลดความเหลื่อมล�้า	 การสร้างงาน	การสร้าง

รายได้	และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	เพื่อให้สามารถ

คิดเอง	ปฏิบัติเองได้	ตลอดจนการสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน	

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของชุมชน	(กรมการพัฒนาชุมชน,	2560)

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	

12	(พ.ศ.	2560-2564)	ได้จัดท�าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์

ชาติ	20	ปี	ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ	

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 รวมทั้ง	 ประเด็นการ

ปฏิรูปประเทศ	 ซ่ึงโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 มี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	 12	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2560)	จ�านวน	2	

ยทุธศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกบัโครงการหน่ึงต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	

ได้แก่

	 1.1	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหล่ือมล�้าในสังคม

	 ส�าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ

ลดความเหลื่อมล�้าในช่วง	5	ปีต่อจากนี้ได้ให้ความส�าคัญกับ

การด�าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข	รวมท้ัง

การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่ง

เป็นการด�าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดัน

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	11	

และมุง่เน้นมากขึน้ในเรือ่งการเพิม่ทกัษะแรงงานและการใช้

นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ

เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น	และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

และสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่การสนบัสนนุในเรือ่งการสร้าง

อาชีพ	 รายได้	 และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่ม

ผลิตภาพส�าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ	 40	 รายได้ต�่าสุด	

ผู้ด้อยโอกาส	สตรี	และผู้สูงอายุ	เช่น	การสนับสนุนธุรกิจ

ขนาดเล็ก	ขนาดกลางและขนาดย่อม	วิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจเพื่อสังคม	การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและ

การเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ	และการสนับสนุนการเข้า

ถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม	เป็นต้น	และ

ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ

เชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล�้า	 โดยมี

เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง	 คือ	 เป้าหมายท่ีมุ่งเน้น

การเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ

เข้มแข็ง	 เพ่ือให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น	 ซึ่งมีตัวชี้วัด	 3	 ประการ	

คือ	(1)	ตัวช้ีวัดสัดส่วนครัวเรือนท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่ม

ข้ึน	(2)	ตัวช้ีวัดดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค	และ	

(3)	ตัวช้ีวัดมูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน

	 1.2	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

	 การขบัเคลือ่นให้เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตในช่วงแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	12	จะเน้นการ

พัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น

ก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากข้ึน	การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	การ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพของก�าลังคน	 และความคิด

สร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่

ควบคูก่บัการเพิม่ผลติภาพของฐานการผลติและบรกิารเดมิ	

รวมทัง้การต่อยอดการผลติและบรกิารเดมิโดยใช้ดจิทิลัและ

เทคโนโลยอีจัฉรยิะ	นอกจากนัน้จะให้ความส�าคญักบัการใช้

ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ	การส่งเสริมการเช่ือมโยง

ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ	 การพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ	

การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียม

ความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่

เสรีข้ึน	การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	รวมทัง้การสร้างสงัคมผูป้ระกอบ

การที่ผลิตได้ขายเป็น	โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของ

สินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	

รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก	ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่

เพือ่กระจายโอกาสเศรษฐกจิให้คนในชุมชนและท้องถ่ินและ

แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ทางเศรษฐกิจ	 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง	คือ	

การสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิรายสาขา	เป้าหมายเพือ่

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ	 สัดส่วนผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 25

กว่าร้อยละ	45	เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	12

	 ผลของการด�าเนินโครงการส่งเสริมภาคเอกชนที่

เป็นผูผ้ลติสนิค้ารายใหญ่เชือ่มโยงกับเครือข่ายประชารฐัและ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน	 รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพ

หมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ	เมื่อรวมกับการพัฒนาคุณภาพและ

การเข้าถึงระบบสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรม	การ

ขยายโอกาสการเข้าถงึมาตรการสนิเชือ่ในระบบ	ส่งผลให้ผล

การพัฒนามีความคืบหน้าที่ส�าคัญ	เช่น	แรงงานนอกระบบ

สามารถเข้าถึงประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	7.23	ในป	ี

2559	เป็นร้อยละ	8.9	ในปี	2561	การเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มข้ึนจาก	

1,820	รายในปี	2559	เป็น	2,795	รายในปี	2560	ส�าหรับ

การดูแลเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้ม

แข็ง	 มีการวางแผนการผลิตและการตลาด	 ขณะเดียวกัน

มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชนผ่านการด�าเนินโครงการ

สินค้าหน่ึงต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์	และน�าผลติภณัฑ์หนึง่ต�าบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์	 ไปจ�าหน่ายบนเครื่องบิน	 จนสามารถเพิ่ม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าหนึ่งต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์	ทีม่แีนวโน้มการสร้างรายได้เพิม่มากข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องจาก	98,000	ล้านบาท	ในปี	2557	เป็น	190,000	

ล้านบาทในปี	2561	ในขณะที่สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อ

เน่ืองจากร้อยละ	8.61	ในปี	2559	เป็นร้อยละ	7.87	ในป	ี

2560	เทียบกับเป้าหมาย	ณ	สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	6.5	ในส่วน

ของรายได้ในปี	 2560	 ยังอยู่ที่	 0.453	 สูงกว่าเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	 0.41	 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม

ประชากรร้อยละ	40	ที่มีรายได้ต�่าสุดในปี	2560	เพิ่มเฉลี่ย

ร้อยละ	0.8	ต่อปี	ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	15	

ต่อปี	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,	2562)

	 1.3	 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี

	 แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2561-2580)	

มุ ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา	 ความมั่นคง	

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยการมีส่วนร่วมในทุก

ภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ	ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า	มั่นคง	มั่งคั่ง	

ยั่งยืน	เพื่อการเจริญเติบโตของชาติ	ความอยู่ดีมีสุข	ความ

ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ	 และการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ	โดยประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ยุทธศาสตร์

ชาติด้านความมั่นคง	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม	และยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบัสมดลุ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 โดยโครงการ

หน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,	2561)	คือ	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน	กล่าวคือ

	 มีเป ้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน ้นการยกระดับ

ศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติ	ิบนพืน้ฐาน	แนวคดิ	

3	ประการ	ได้แก่	 (1)	ต่อยอดอดีต	โดยมองกลับไปที่ราก

เหง้าทางเศรษฐกิจ	อัตลักษณ์	วัฒนธรรม	ประเพณี	วิถีชีวิต	

และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ	 ที่หลากหลาย	 รวม

ทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น	

ๆ	 น�ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	

เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ	และสังคมโลกสมัย

ใหม่	(2)	ปรับปัจจุบัน	เพื่อปูทางสู่อนาคต	ผ่านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง	 ๆ	 ทั้งโครงข่าย

ระบบคมนาคมและขนส่ง	โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	และดิจิทัล	และการปรับสภาพแวดล้อม	ให้เอื้อ

ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารอนาคต	และ	(3)	สร้าง

คุณค่าใหม่ในอนาคต	ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบ

การ	พัฒนาคนรุ่นใหม่	 รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบ

สนองต่อความต้องการของตลาด	ผสมผสานกับยุทธศาสตร์

ท่ีรองรับอนาคต	บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ

ปัจจุบัน	พร้อมทั้งการส่งเสริม	และสนับสนุนจากภาครัฐ	ให้

ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่	

ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก	ควบคู่ไป

กบัการยกระดบัรายได้และการกนิดอียูด่	ีรวมถงึการเพิม่ขึน้

ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล�้าของคน	ในประเทศ

ได้ในคราวเดียวกัน	ซ่ึงมีตัวช้ีวัด	3	ประการ	ประกอบด้วย	

(1)	 รายได้ประชาชาติ	 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์	 มวล

รวมภายในประเทศ	และการกระจายรายได้	(2)	ผลิตภาพ
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การผลิตของประเทศ	ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน	(3)	

การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	และ	(4)	ความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

	 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับโครงการ	หนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์	2	ประการ	คือ	(1)	การเกษตรสร้างมูลค่า	

โดยให้ความส�าคญักบัการเกษตรในรปูแบบเกษตรอตัลกัษณ์

พื้นถ่ิน	ส่งเสริมการน�าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อ

เพ่ิมมูลค่า	 และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น	 ตลอดจน

สามารถสร้างจุดเด่น	ความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทย

ในตลาดโลก	 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ที่แตกต่างกันทั่วโลกได้	 พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้

ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต	

และบรรจภุณัฑ์	เพือ่ให้มสีนิค้าอตัลกัษณ์พืน้ถิน่ออกสูต่ลาด

สม�่าเสมอ	 รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล	 การพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ	การ

ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	การ

ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	

และการสร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่อง

ราวของสินค้าให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งการผลักดันการส่งออก

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยสู่สากลต่อไป	 และ	 (2)	 สร้าง

ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	โดยการรักษาการเป็น

จุดหมายปลายทางที่ส�าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่

ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ	 และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่อง

เที่ยวที่มีคุณภาพสูง	โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ี

ส�าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุก

ระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง	มุ่ง

พัฒนาธรุกจิด้านการท่องเทีย่วให้มีมลูค่าสงูเพิม่มากขึน้ด้วย

อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย	ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและ

ความหลากหลายของการท่องเทีย่วให้สอดรบักบัทิศทางและ

แนวโน้มของตลาดยุคใหม่	 โดยการสร้างและใช้ประโยชน์

จากข้อมูลขนาดใหญ่	 รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การส่งเสริมการตลาด	การดูแลความปลอดภัยและอ�านวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม	การใช้ประโยชน์จาก

การท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจ

ต่อเนื่อง	 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่อง

เท่ียวใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค�านึงถึงศักยภาพของ

แต่ละพื้นที่	ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	

ระบบนเิวศ	และ	ทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเตบิโตของการท่อง

เท่ียวท่ีมีคุณภาพ	เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไป

สูช่มุชนและเมอืงอย่างทัว่ถงึและยัง่ยนื	ตลอดจนพฒันาการ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวไทยกับประเทศอื่นในภูมิภาค	เพื่อ

การเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเท่ียวอย่างประทับใจตลอด

การท่องเท่ียวจนเกิดการท่องเท่ียวซ�้าและแนะน�าต่อ

	 1.4	 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ขององค์กรภาครัฐ

	 	 	 	 	 	1.4.1	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักในการช้ีน�าการ

พัฒนา	 การติดตามประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและ

วิเคราะห์เศรษฐกิจ	 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

โครงการเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการติดตามประเมิน

ผลการพัฒนาประเทศ	มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับโครงการหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 ในมิติต่าง	 ๆ	 ของการด�าเนินงาน	

รวมท้ังการเช่ือมโยงบูรณาการโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์	 กับโครงการอื่น	 ๆ	 และการเชื่อมโยงกับการ

พฒันาพืน้ทีใ่นระดบัท้องถิน่ของจงัหวดั	ทัง้นี	้ส�านกังานสภา

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้เข้ามาร่วมโครงการ

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	นับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อมีการออก

ค�าสั่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ

อ�านวยการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 พ.ศ.	 2544	 โดยได้

รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใน	คณะกรรมการอ�านวย

การ	 หนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 และเป็นอนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนและงบประมาณ	 และคณะ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผล	อย่างไรก็ตามในทาง

ปฏบัิต	ิคณะกรรมการอ�านวยการ	หนึง่ต�าบล	หนึง่ผลติภณัฑ์	

ดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้น	หลังจากนั้นต่อมา	ส�านักงาน

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้เร่ิมเข้ามาร่วม

รับผิดชอบโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	อีกครั้งในป	ี

พ.ศ.	2556	ตามการมอบหมายของนายกรัฐมนตรี	ประธาน	

คณะกรรมการอ�านวยการ	หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ใน

ฐานะหน่วยงานจดัท�าแผน	โดยการให้	ส�านกังานสภาพฒันา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ยกร่างแนวทางหรือยุทธศาสตร์เพื่อการส่งเสริม	OTOP	ใน

แนวทางใหม่	รวมทัง้ยงัรบัผดิชอบในการติดตามประเมนิผล

ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของ	ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 ในการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ	

ปัญหา	อุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่าง	ๆ

	 			1.4.2	กระทรวงมหาดไทย

	 กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทนอกเหนือจาก

การด�าเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน	 โดยเฉพาะผู ้

ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอในฐานะที่เป็นประธาน	

นตผ.	จังหวัด	และ	นตผ.	อ�าเภอและหรือกิ่งอ�าเภอ	ท้ังนี้	

กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหน้าที่โดยสรุป	ดังนี้

	 1)	การท�าหน้าทีข่องผูว่้าราชการจังหวดัในต�าแหน่ง

ประธานคณะอนุกรรมการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ

จังหวัด	(นตผ.	จังหวัด)	และนายอ�าเภอที่เป็นประธานคณะ

อนุกรรมการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์	 อ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ	

(นตผ.	 อ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ)	 มีภารกิจคือ	 การน�านโยบาย	

ยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริม	 OTOP	 ลงสู่การปฏิบัติใน

ระดับพื้นที่	 การประสานงานการก�ากับดูแลติดตามความ

ก้าวหน้าและการติดตามประเมินผล	การเผยแพร่ข่าวสาร

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ	 กิจกรรม	

OTOP	 ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับพื้นที	่

ทั้งนี้ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภออาจสร้างกลไก

ระดับพ้ืนท่ี	คือการตั้งคณะท�างานแต่ละด้าน	เช่น	การผลิต	

การตลาด	 ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือให้การแปลง

แผนลงสู่ปฏิบัติได้อย่างประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 2)	การท�าหน้าที่หลักในการก�ากับดูแล	ประสาน

งานและด�าเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบล	หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ไทย	ประกอบด้วย	การจัดท�าเวทีประชาคม	การ

จัดล�าดับความส�าคัญของผลิตภัณฑ์	 ด�าเนินการคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์	 ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ

ต�าบลเสนอต่อจังหวัด	และคณะอนุกรรมการ	นตผ.	ระดับ

ภูมิภาค

	 3)	การจัดท�าแผนงาน	โครงการและกิจกรรมเพื่อ

การส่งเสริม	OTOP	ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ	OTOP	ของรัฐบาล

เพื่อเสนอต่อ	คณะกรรมการอ�านวยการ	หนึ่งต�าบล	หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์	 ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณมาด�าเนิน

การ

	 4)	การประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชนเพื่อการด�าเนินงานหนึ่งต�าบล	 หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ในระดับพื้นที่	ทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน

ส่วนกลางและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	ใน

ระดับพ้ืนท่ี	การบูรณาการแผนงาน/งบประมาณของส่วน

ราชการต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

การด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้โครงการสามารถ

บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนด

	 5)	การบูรณาการแผนงานต่าง	ๆ 	ภายใต้โครงการ	

OTOP	และการบูรณาการระหว่างโครงการ	ตามนโยบาย

ของรัฐ	เช่น	การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

การบูรณาการระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับ

ยทุธศาสตร์ฟ้ืนฟ	ูOTOP	ในลกัษณะเกือ้กลูกันโดยให้กองทนุ

พัฒนาบทบาทสตรีให้การสนับสนุนการให้ทุนแก่สตรีท่ีเป็น

ผู้ผลิต	OTOP

	 			1.4.3	กระทรวงพาณิชย์

	 กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่

ดูแลการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระยะ	 3-4	 ปีแรกของการด�าเนินงานโครงการ	

OTOP	กระทรวงพาณชิย์มบีทบาทส�าคญักบัการสร้างตลาด

ต่างประเทศค่อนข้างมาก	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ	คณะ

กรรมการอ�านวยการ	หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ในขณะ

นั้น	 บทบาทภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริม	

OTOP	ท่ีส�าคัญ	มีดังนี้

	 1)	ภารกิจหน้าที่ในการก�าหนดแผนและแนวทาง

การด�าเนนิการส่งเสรมิการตลาดทัง้ภายในประเทศและต่าง

ประเทศ	 การกระจายสินค้า	 การบริหารจัดการด้านการ

ตลาดการประสานงานเชื่อมโยงบูรณาการด้านการตลาด	

ตลอดจนการดูแล	 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ	

OTOP

	 2)	การส่งเสริมตลาดในประเทศ	โดยมีหน่วยงาน

ด�าเนินงานหลัก	 คือส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ท�า

หน้าที่จัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า	การเจรจาธุรกิจโดย

การจัดให้ผู้ซ้ือพบกับผู้ขาย	การพัฒนาผู้ประกอบการโดย

การอบรมให้ความรูด้้านการตลาดแก่ผูป้ระกอบการ	OTOP	

การคัดเลือกสินค้าเพื่อออกสู่ตลาด	การก�าหนดหลักเกณฑ์

และการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลซึ่งจะมีทั้งภาครัฐ

และเอกชนการพัฒนาและส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์	การจัด

ท�าคู่มอืแก่พาณชิย์จงัหวดัเพือ่ใช้เป็นแนวทางการศกึษาการ
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เข้าสู่ตลาดเป้าหมาย	เพื่อเป็นกรอบการด�าเนินงานด้านการ

ตลาด	รวมทั้งการประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจคู่มือ	เป็นต้น

	 3)	การสร้าง	Brand	OTOP	ให้เป็นที่รู้จักท่ัวกัน

ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ	 โดยใช้กลไกต่างๆ	

เช่น	 OTOP	 select	 การจัดงานแสดงสินค้า	 การร่วมมือ

กับกระทรวงต่างประเทศเพื่อน�าเสนอ	OTOP	ในเวทีต่าง

ประเทศ

	 4)	 การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีสถานท่ีจัด

จ�าหน่ายและกระจายสินค้า	เช่น	การก่อสร้างซุ้มจ�าหน่าย	

OTOP	(kiosk)	ร้านจ�าหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า	

เป็นต้น

	 5)	 การส่งเสริมการส่งออกและความร่วมมือต่าง

ประเทศ	 ได้แก่	 การจัดงานแสดงสินค้า	 OTOP	 ในต่าง

ประเทศ	 การก�าหนดประเทศเป้าหมายและสินค้าเป้า

หมาย	และแนวทางส่งเสริมการตลาดต่างประเทศอื่นๆ	เช่น	

จัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล	

หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ศักยภาพในการแข่งขันด้วยการวิจัยและพัฒนา	 การเป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาติในหัวข้อท่ี

เกีย่วกบั	OTOP	การประชมุความร่วมมอืนานาชาต	ิ(OVOP	

summit)	เป็นต้น

	 6)	 การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา	 การจด

ทะเบียนเคร่ืองหมาย	 OTOP	 การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ขอใช้และการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย	OTOP	การด�าเนิน

งานสนับสนุนผู้ประกอบการ	OTOP	และวิสาหกิจชุมชนใน

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

	 			1.4.4	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท�าหน้าที่หลักเก่ียวกับ

การส่งเสริม	OTOP	ใน	3	ด้าน	ได้แก่	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	

ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	เช่น	บรรจุภัณฑ์	เป็นต้น	การพัฒนา

ผู้ประกอบการ	และการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ	และอาจ

มีงานด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ด้านการตลาด	 และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการ

ท�าธุรกิจ	 ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด�าเนินการทั้งในลักษณะด�าเนินการเอง	ด�าเนินการภายใต้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภูมิภาค	และการด�าเนินงานร่วม

กับสถาบันอิสระต่าง	ๆ 	ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม	และ

หน่วยงานอื่น	 ๆ	 ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม	 ส่วนการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�าบล	

หนึ่งผลิตภัณฑ์	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะท�างานร่วมกับ

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เป็นหลัก	ทั้งนี	้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน้าท่ี	ดังนี้

	 1)	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บรรจุภัณฑ์	 เริ่มต้ังแต่

การพัฒนาวัตถุดิบ	 การปรับปรุงกระบวนการผลิตการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการการผลิต	 การสร้างและพัฒนา

นวัตกรรม	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	ทันสมัย	

การพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ในสาขาเป้าหมาย	เช่น	

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	 สินค้าหัตถกรรมและของใช้	 แก้ว	

เครื่องปั้นดินเผา	เป็นต้น

	 2)	 การพัฒนาผู้ประกอบการ	 โดยการฝึกอบรม	

การศกึษาดงูาน	การจดัหาพีเ่ลีย้งท่ีปรกึษาเพือ่เข้าไปแนะน�า	

ให้ค�าปรึกษาทั้งด้านความรู้ท่ัวไปและความรู้เฉพาะเรื่อง	

เฉพาะสาขาหรือประเภทผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ	รวมท้ังการ

สร้างทายาทวิสาหกิจชุมชนคนรุ่นใหม่

	 3)	บทบาทในการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเรื่องอื่น	ๆ	 เช่น	การก�าหนดมาตรฐานการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม	การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	เป็นต้น

	 4)	การสนับสนุนอื่น	ๆ 	ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ได้เคยด�าเนินการ	เช่น	การส่งเสริมด้านการตลาดโดยการ

จัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า	การจับคู่ธุรกิจ	ร่วมรับผิด

ชอบด�าเนินการจัดตั้ง	 OTOP	 distribution	 center	 ใน

ภูมิภาคตามนโยบายและการมอบหมายงานของรัฐบาล

	 			1.4.5	กรมการพัฒนาชุมชน

	 กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักและมี

บทบาทส�าคัญในการด�าเนินงานตามโครงการหนึ่งต�าบล	

หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน	

แม้กระท่ังในบางปีท่ีโครงการหน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มี

ปัญหาในด้านงบประมาณ	 แต่กรมการพัฒนาชุมชนก็ยัง

คงด�าเนินการในโครงการส�าคัญ	คือการจัดงานแสดงสินค้า

และจ�าหน่ายสินค้าท่ีจัดขึ้นกลางปี	 และปลายปีของทุกปี

เป็นประจ�า	 เนื่องจากเป็นช่องทางการตลาดที่ส�าคัญและ

จ�าเป็นของผลิตภัณฑ์	OTOP	ท่ีไม่สามารถหยุดได้	โดยสรุป

กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าท่ี	ดังนี้

	 1)	 ท�าหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่ง

ชาติ	(กอ.	นตผ.)	ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกับการก�าหนดนโยบาย	

ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อการส่งเสริมหนึ่งต�าบล	หนึ่ง
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ผลิตภัณฑ์	 การพิจารณาแผนด�าเนินงานและงบประมาณ

ด�าเนินการของหน่วยงานต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับนโยบาย

และประสานงานกันอย่างมีเอกภาพ	รวมทั้งการก�ากับและ

ตดิตามผลการด�าเนนิงาน	และการท�าหน้าทีส่นบัสนนุ	คณะ

กรรมการอ�านวยการ	 หน่ึงต�าบล	 หน่ึงผลิตภัณฑ์	 ในการ

ก�าหนดมาตรฐานและจัดท�าหลักเกณฑ์การคัดเลือกและ

ขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	และการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การด�าเนินงานเก่ียวกับหนึ่งต�าบล	

หน่ึงผลิตภัณฑ์

	 2)	 ท�าหน้าท่ีหลักในการเป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการของคณะอนุกรรมการ	 นตผ.	 ระดับภูมิภาค	

อนุกรรมการ/เลขานุการ	นตผ.จังหวัด	และอนุกรรมการ/

เลขานุการ	นตผ.อ�าเภอตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคณะกรรมการอ�านวยการหน่ึงต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์

แห่งชาติ	(กอ.นตผ)	พ.ศ.	2544	และ	พ.ศ.	2545	ซ่ึงมีหน้า

ที่หลักเกี่ยวกับการน�านโยบายยุทธศาสตร์และแผน	ท่ี	คณะ

กรรมการอ�านวยการ	หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	เห็นชอบ

ไปเป็นแนวทางปฏิบัติและด�าเนินงานในระดับพื้นท่ี	 ขณะ

เดียวกันก็ต้องจัดท�าแผนงาน	 โครงการหรือกิจกรรมหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพื้นที่เสนอต่อ	 คณะกรรมการ

อ�านวยการ	 หนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 การประสานงาน

ร่วมกับคณะอนุกรรมการอื่น	ๆ

	 3)	 ประสานงาน	 และร่วมงานกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในทุกภารกิจของการพัฒนาและส่งเสริมหนึ่ง

ต�าบล	หน่ึงผลิตภณัฑ์	โดยการเข้าร่วมเป็นคณะอนกุรรมการ

ทุกคณะภายใต้	 คณะกรรมการอ�านวยการ	 หนึ่งต�าบล	

หน่ึงผลิตภัณฑ์	 ทั้งนี้เพื่อให้การท�างานในทุกด้านมีความ

ประสานและสอดคล้องไปกับการด�าเนินงานของกรมการ

พัฒนาชุมชน	 เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 เพ่ือ

ท�าให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายได้ครบถ้วนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 4)	 เป็นแกนหลักของจังหวัดและอ�าเภอในการ

ด�าเนินงานคัดเลือกหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ

จังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่น	1	–	10	

ชนิดแรกของจังหวัดก่อนการใช้ตัวชี้วัดด้านชุมชน	และตัว

ชี้วัดด้านผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่น

	 5)	การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ	OTOP	ได้พัฒนา

คุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปของการพัฒนาเครือข่ายองค์

ความรู้	(Knowledge	Based	OTOP	:	KBO)	ร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในชุมชนเพื่อน�ามาช่วยสนับสนุนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	 การประสานและด�าเนินงานหมู ่บ้าน	

OTOP	 เพื่อการท่องเที่ยวโดยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะท้อง

ถิ่นและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่

นักท่องเท่ียวนอกจากนี้	 ยังพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เกิดการ

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ส่งเสริมให้เยาวชน

จัดท�าแผนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมให้เยาวชนออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	 OTOP	 และบันทึกองค์ความรู้เพื่อการ

เรียนรู้ต่อไป	เพื่อเป็นการพัฒนาสู่อนาคตให้ยั่งยืนในระยะ

ยาว	 รวมท้ังด�าเนินการตามภารกิจหลักของกรมเพ่ือส่ง

เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง	

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	 การพัฒนาอาชีพ	การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้เชื่อมโยงไปสู่

การด�าเนินงานโครงการ	OTOP

	 6)	ส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	OTOP	

ท้ังระดับประเทศและระดับภูมิภาค	โดยจัดให้มีการแสดง

และจ�าหน่ายสินค้า	OTOP	ในส่วนกลางในช่วงกลางปีและ

ปลายปี	ซ่ึงจัดข้ึนอย่างน้อย	2	ครั้ง/ปี	และการจัดให้มีการ

แสดงและจ�าหน่ายสินค้า	OTOP	 ในระดับภูมิภาคต่าง	 ๆ	

เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ ้นการสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล	 ซึ่งกรมการพัฒนา

ชุมชนได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงาน	OTOP	Distribution	

Center	และในส่วนกลางร่วมกับกระทรวงคมนาคม	และ

กรงุเทพมหานครในการจดัหาพืน้ทีแ่สดงและจ�าหน่ายสนิค้า

	 7)	การส�ารวจและข้ึนทะเบียนผู้ผลิต	ผู้ประกอบ

การ	 OTOP	 และทะเบียนผลิตภัณฑ์	 OTOP	 เพื่อจัดท�า

ฐานข้อมูลและการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้ทันสมัย

เป็นปัจจุบัน	รวมท้ังการจัดท�าข้อมูลอื่น	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับ	

OTOP	 เช่น	 รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า	 ยอดส่งออก

การจ�าหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศ	 เพื่อรายงานต่อ

ภาคสาธารณะและใช้เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ	

OTOP

	 8)	 ท�าหน้าที่ร ่วมจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา	

ตัวอย่างเช่น	การจัดท�ายุทธศาสตร์ฟื้นฟู	OTOP	ต่อยอด

สู่สากล	ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ของ	คณะกรรมการอ�านวย

การ	หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	คือ	การพัฒนา	OTOP	ตาม
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ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์	4	กลุ่ม	คือ	A	สินค้าดาวเด่น	B	

สินค้าอนุรักษ์	C	สินค้าพัฒนาและ	D	สินค้าปรับตัว	แล้ว

ก�าหนดยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของแต่ละกลุม่	

การสนับสนุนให้จังหวัดจัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนา	 OTOP	

ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 โดยบูรณาการเชื่อมโยงแผน

งานโครงการกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานตาม

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	เป็นต้น

	 1.5	 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะบูรณาการ

	 ภาครฐัได้มียทุธศาสตร์ทีช่่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ในลักษณะการบูรณาการหลายโครงการ	 โดยยุทธศาสตร์

การพัฒนาหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์	 เป็นแผนการพัฒนา

โครงการที่ได้มีการจัดท�าขึ้นอย่างเป็นระบบโดยส�านักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิกรม

การพัฒนาชุมชน	 กระทรวงพาณิชย์	 ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กระทรวงอุตสาหกรรม

และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันจัดท�าข้ึน	

โดยมีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วางแนวทางการ

พัฒนาสินค้า	OTOP	 ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งแบ่งเป็น

ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	(คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2558)	ดังนี้

	 			1.5.1	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 ด�าเนนิการในเรือ่งการยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	การ

พัฒนานวัตกรรม	 การเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ

ประสิทธิภาพ	ซ่ึงมีการด�าเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่อง

การพัฒนายกระดับคุณภาพวัตถุดิบ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิต	 พัฒนามาตรฐานสู่ระดับสากล	 ส่ง

เสริมการใช้นวัตกรรม	 ยกระดับการบริหารธุรกิจให้เป็น

สากล	สร้างเอกลักษณ์เสริมคุณค่าด้วยเรื่องราว	ตลอดจน

สร้างระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา	 มุ่งผลักดันสู่

กระบวนการรับรองมาตรฐาน	หน่วยงานหลักที่ปฏิบัติงาน

ด้านน้ี	คือ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 			1.5.2	ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด

	 ด�าเนินการในเรื่องการวิจัยตลาดเป้าหมายการ

เชื่อมโยงกับสมาคมและห้างค้าปลีกสมัยใหม่	 การขยาย

ตลาดอาเซียนและประเทศคู่ค้าใหม่การเพิ่มช่องทางขาย	

เช่น	 OTOP	 store,	 ThailandMall.net	 การใช้	 EXIM	

bank	 เพ่ือสนับสนุนการส่งออกและการร่วมกับห้างค้า

ส่ง-ปลีกรายใหญ่	 การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศและ

ต่างประเทศ	ส่งเสริมการเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของผู้รับจ้าง

การผลิต	 (OEM)	 โดยการเป็นผู้รับช่วงการผลิตสนับสนุน

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในท้องถ่ินพัฒนาช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายสินค้าในท้องถิ่น	 หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิด

ชอบหลักในภารกิจน้ีคือ	กระทรวงพาณิชย์	 รวมท้ังหน่วย

งานที่อยู ่ใต้กระทรวงพาณิชย์	 เช่น	 กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 และกรมการ

พัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงอุตสาหกรรม	

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 			1.5.3	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

	 การด�าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาผู้น�า

เครือข่ายและเช่ือมโยงกับสมาคมและสถาบันการศึกษา

ในท้องถ่ินเพื่อพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์	และให้สถาบัน

เฉพาะทางสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย	OTOP	ตลอดจน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างผู้น�า	สร้างเครือข่าย	

รวมท้ังการสร้างความคิดสร้างสรรค์	การพ่ึงพาตนเอง	ซึ่ง

มีหน่วยงานปฏิบัติแทบทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ

ร่วมด�าเนินการ	 โดยมีหน่วยงานหลักคือกรมการพัฒนา

ชมุชน	กระทรวงมหาดไทย	ตวัอย่างโครงการทีม่จีดุมุง่หมาย

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์นี้	คือ	โครงการ	smart	OTOP	

program	และโครงการ	Knowledge	based	OTOP

	 			1.5.4	ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน

	 การด�าเนินการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให ้

วิสาหกิจ	 OTOP	 มีเงินทุนเพื่อน�ามาใช้ส�าหรับการขยาย

กิจการและเป็นเงินทุนด�าเนินงาน	 หรือเงินทุนหมุนเวียน

ต่าง	ๆ	มีหน่วยงานหลักคือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ

ผลติ	โดยมหีน่วยงานด้านการเงนิ	ทัง้ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	 ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 และธนาคารออมสิน	 ได้เข้า

ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย	แสดงถึงการบูรณาการด้านการ

เงินในระดับการจัดท�าแผนปฏิบัติการของการด�าเนินงาน	

OTOP	ต่อไป

	 จาก	4	ยทุธศาสตร์ดงักล่าว	สามารถน�ามาสรปุรวม

เป็นยุทธศาสตร์ในลักษณะบูรณาการ	ได้ดังนี้

	 1)	การพฒันาผลติภณัฑ์	การยกระดบัคณุมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	การ

พัฒนานวัตกรรม	 การเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

	 2)	การสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด	การเพิ่ม

ช่องทางการจ�าหน่าย	 การเพิ่มโอกาสทางการตลาด	 และ

เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั	การสร้างตราสญัลกัษณ์	

และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์	เพื่อจัดล�าดับสินค้าเข้าสู่

ตลาด

	 3)	การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ	และ

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

	 4)	การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บทสรุป
	 ผลติภณัฑ์	OTOP	มคีวามหลากหลายต้ังแต่อาหาร	

เคร่ืองดื่ม	เส้ือผ้า	เครื่องแต่งกาย	ของใช้	ของแตกแต่ง	ของ

ที่ลึก	รวมทั้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	ลูกค้าแต่ละกลุ่มย่อมมี

ความต้องการท่ีแตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์	OTOP	ที่

ต้องการกับตลาดมากที่สุด	ดังนั้นในการขับเคลื่อนโครงการ

หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	โดยหน่วยงานภาครัฐควรด�าเนิน

บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ	OTOP	

ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 มีการยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพสินค้าและบริการเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาด

เชิงรุกท้ังในประเทศและต่างประเทศ	การพัฒนาผลิตภัณฑ	์

OTOP	 เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับและ

สามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในระบบ

เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ในทุกด้าน	 ทั้งด้านการผลิต	 การบริหารจัดการ	 การจัด

จ�าหน่าย	การเงิน	รวมท้ังการเช่ือมโยงเครือข่ายในห่วงโซ่

อุปทานเพื่อเสริมสร้างพลังในการแข่งขันในระดับสากล
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บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการเรื่องแนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการภาครัฐ	และท้องถิ่นของ

ประชาชน	เป็นการน�าเสนอแนวความคิด	3	ส่วน	ประกอบด้วย	(1)	แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมการจัดการภาครัฐของ

ประชาชน	(2)	แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินแบบร่วมกันรับผิดชอบ	และ	(3)	องค์ประกอบการมี

ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบในการปกครองท้องถ่ิน	ซึ่งทั้งสามประเด็นดังกล่าวเป็นแนวคิดภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	และ	พ.ศ.	2550	ท่ีก�าหนดหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน	เพื่อน�าองค์ความรู้	หลักการ	แนวคิด	ไปใช้ในการปรับปรุง

การด�าเนินงาน	และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น	การเสนอแนะ	การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจในรูปของการใช้สิทธ์ิเลือกทางเลือกเพื่อให้เป็นฉันทามติ	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	และการมีส่วนร่วมใน

การติดตามประเมินผลในการบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม,	การปกครองท้องถิ่น,	การจัดการภาครัฐ

Abstract

	 This	article	on	the	concepts	of	collective	responsibility	and	local	participation	is	to	address	

the	people’s	participation	in	local	governance	which	includes	(1)	the	participation	concept	of	public	

sectors’	management	(2)	concept	on	collective	responsibility	of	local	government,	and	(3)	components	

แนวคิดว่ำด้วยกำรมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ ในกำรจัดกำรภำครัฐและท้องถิ่น 
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of	local	government’s	collective	responsibilities.	All	three	issues	are	addressed	in	the	Constitution	

B.E.	2540	and	B.E.	2550	with	an	intention	to	encourage	and	to	support	collective	responsibility	in	the	

local	governance,	in	particular,	to	convey	all	knowledge	and	ideas	to	benefit	the	improvement	on	

local	administration	performance.	It	is	also	a	guideline	to	encourage	people	to	express	their	opinions,	

suggestions,	participation	 in	decision-making	 in	 the	 form	of	exercising	consensus	alternative,	parti 

cipation	in	the	practice	and	participation	in	monitoring	and	evaluation	in	the	local	administration	of	

the	local	government	organization.

Keywords: participation,	local	government,	public	management

บทน�ำ
	 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น	และการกระจายอ�า

นาจสู่ท้องถิ่น	 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน

ร่วมรับรู้	 ร่วมกันให้ความคิดเห็น	 ร่วมริเริ่ม	 ร่วมตัดสินใจ	

ร่วมด�าเนินการ	 และร่วมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกระดับ	 แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน	 คือ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้

กับประชาชนในท้องถิ่นในระดับที่ยังต้องได้รับการพัฒนา	

และไม่สามารถท�าหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงให้เกิดการเรียน

รู้ทางการเมอืงร่วมกนัในระดบัท้องถิน่ได้	นอกจากนัน้ยงัพบ

ว่าการเมืองในระดับท้องถิ่นน้ัน	 ผู้มีอ�านาจและมีอิทธิพล

ในท้องถิ่นยังคงมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในท้องถ่ินอยู่มาก	ซึ่งอาจท�าให้เจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของระบบการเมือง	 คือ	

การเปล่ียนการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของ

ประชาชน	โดยเพิ่มสิทธิเสรีภาพ	ความเสมอภาค	และการ

มีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

	 ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองและ

การบริหารของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่าง

กว้างขวางก็ตาม	แต่บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมยังไม่เด่นชัดนัก	 ทั้งน้ี	 อาจเนื่องมา

จากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง	 และความเข้าใจไม่ตรง

กันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนเอง	ดังนั้นเพื่อ

เป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างภาครฐั

และประชาชนจึงได้มีแนวคิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมรับรู้และตัดสินใจและร่วมด�าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น	ซึ่งมี

ความแตกต่างจากเดิมที่อ�านาจการตัดสินใจในการบริหาร

งานอยู่ท่ีภาครัฐซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครอง	 (Patcharee	

Siroros,	Pornthip	Kaewmoonkham,	n.d.)	เมื่อกล่าว

ถึงความหมายและประโยชน์ของค�าว่า	การมีส่วนร่วมแบบ

ร่วมกันรับผิดชอบของประชาชน	ซึ่งเป็นหลักการที่มีความ

หมายเฉพาะ	จึงหมายถึงการกระจายโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมทางการเมือง	และการบริหาร	เกี่ยวกับการตัดสิน

ใจในเรือ่งต่างๆ	รวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรของชมุชนและ

ของชาต	ิซึง่จะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและความเป็นอยูข่อง

ประชาชนโดยการให้ข้อมลูแสดงความคดิเหน็	ให้ค�าแนะน�า

ปรึกษา	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	รวมตลอดจนการควบคุม

โดยตรงจากประชาชน	การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น 

กระบวนการซึง่ประชาชน	หรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีได้มโีอกาส

แสดงทัศนะ	ความคิดเห็น	และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ที่มี

ผลต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน	รวมทัง้มกีารน�าความ

คิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย

และการตัดสินใจของรัฐ	การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 

กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด	 กล่าวคือ	 การสื่อสารท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ซึง่ประกอบไปด้วยการแบ่ง

สรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการ

เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม	 ทั้งนี้	 เพราะการมีส่วน

ร่วมของประชาชน	เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ	

การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา	เป็นการสร้างฉันทา

มติ	และท�าให้ง่ายต่อการน�าไปปฏิบัติ	อีกท้ังช่วยหลีกเล่ียง
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การเผชิญหน้าใน	“กรณีที่ร้ายแรงที่สุด”	ช่วยให้เกิดความ

น่าเชื่อถือและความชอบธรรม	และช่วยให้ทราบความห่วง

กังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน	 รวมท้ัง	

เป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของ

สาธารณชน	(Wattanasap,	2000)

	 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส�าคัญในการ

สร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริมธรรมาภิบาล	

ตลอดจนการบริหารงาน	หากการมีส่วนร่วมของประชาชน

มากข้ึนเพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบการท�างานของ

ผู้บริหาร	 และท�าให้ผู ้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มากยิ่งข้ึน	 อีกทั้งยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการ

ก�าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น	 ๆ	 นอกจากนี้

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจ

ว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง	 อีกทั้งความต้องการ

หรอืความปรารถนาของประชาชนกจ็ะได้รบัการตอบสนอง

 แนวคิดว่ำด้วยกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรภำครัฐ

ของประชำชน

	 การมีส่วนร่วมการจัดการภาครัฐของประชาชน

ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี	 5	 

(2525-2529)	 เป็นต้นมา	 และรัฐได้ใช้การมีส่วนร่วมนี้

เป็นเครื่องมือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการของรัฐ	 โดยที่

ค�าจ�ากัดความของการมีส่วนร่วมมีจ�านวนมากแต่ก็ไปใน

ทิศทางเดียวกัน	 ทั้งในแง่การเมืองการปกครองที่เห็นว่า	

การเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมือง	 เป็นกระบวนการเรียน

รู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย	 และยังอาจเป็นการปูพ้ืนฐาน

มั่นคงส�าหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครองตนเองของท้อง

ถิ่นได้ในบั้นปลาย	(Burikul,	2008)	และได้กล่าวถึงจุดเริ่ม

ต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า	เร่ิมต้นจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมท่ีแต่ละคนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	และสนใจ

เป็นเรื่องๆ	 ไป	 เช่น	 การสร้างระบบสาธารณูปโภค	 การ

ศึกษา	การสาธารณสุข	เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้อง

สัมพันธ์กับปัญหาและตรงกับความต้องการของประชาชน	

	 ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมในการจัดการภาครฐัสามารถ

อธิบายได้ในหลายมิติ	 ทั้งในแง่ของมิติความลึก	 ท้ังในเชิง

กว้าง	(Burikul,	2008)	ดังนี้

	 1.	 การมีส่วนร่วมในความหมายที่ลึก	 คือ	 การ

พิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชน

ต่อโครงการใดโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะต่างๆ	

ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติแต่ไม่ได้หวังว่าจะให้

ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ	 หรือวิจารณ์เนื้อหาของ

โครงการ

	 2.	การมีส่วนร่วมในความหมายท่ีกว้าง	หมายถึง	

การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกตื่นตัวเพื่อท่ีจะทราบถึงการ

รับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา	ขณะ

เดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของประชาชน

	 3.	การมีส่วนร่วมในมิติของการพัฒนาชนบท	คือ	

การให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสิน

ใจ	กระบวนการด�าเนินการ	และร่วมรับผลประโยชน์จาก

โครงการพัฒนา	 นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับความพยายาม

ท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นๆ	ด้วย

	 4.	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันา	หมาย

ถึง	การท่ีประชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการ

ตัดสินใจต่างๆ	 ในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อชุนชนและ

ประชาชน

	 5.	 การมีส ่วนร่วมในชุมชน	 หมายถึง	 การที่

ประชาชนจะมีท้ัง	สิทธิ	และหน้าท่ี	ท่ีจะเข้าร่วมในการแก้

ปัญหาของชุมชน	 มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะส�ารวจ

ตรวจสอบความจ�าเป็นในเรื่องต่างๆ	 การระดมทรัพยากร

ท้องถิ่น	 และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ๆ	 เช่นเดียวกับการ

ก่อตั้งและด�ารงรักษาองค์กรต่างๆ	ในท้องถ่ิน

	 6.	การมส่ีวนร่วมนัน้จะต้องเป็นกระบวนการด�าเนนิ

การอย่างแข็งขัน	หมายถึง	บุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนร่วมนั้น

ได้เป็นผู้มีความริเริ่มและได้มุ่งใช้ความพยายามตลอดจน	

ความเป็นตัวของตัวเองท่ีจะด�าเนินการตามความริเริ่มนั้น

	 7.	การมีส่วนร่วม	คือ	การที่ได้มีการจัดการที่จะใช้

ความพยายามทีจ่ะเพิม่ความสามารถท่ีจะควบคมุทรพัยากร

และระเบียบในสถาบันต่างๆ	ในสภาพสังคมนั้นๆ	ทั้งนี้โดย

กลุ่มท่ีด�าเนินการ	และความเคลื่อนไหวที่จะด�าเนินการนี้ไม่

ถูกควบคุมโดยระเบียบต่าง	ๆ

 แนวคิดว่ำด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรปกครอง

ท้องถิ่นแบบร่วมกันรับผิดชอบ

	 หลักการหรืออุดมการณ์ของการปกครองท้องถิ่น

คือ	การปกครองตนเองของพลเมืองในชุมชน	การปกครอง

ตนเองของชุมชนอาจมีได้หลายรูปแบบ	เช่น	การปกครอง

ตนเองของชนเผ่าแบบดั้งเดิมที่มีหัวหน้าหรือผู้น�าชุมชน

ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติเป็นผู้ปกครอง	 และการปกครอง

ตนเองของชุมชนแบบประชาธิปไตยยุคใหม่	 ดังเช่นที่

ยึดถือกันในประเทศไทยในปัจจุบัน	เป็นต้น	หลักการหรือ
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อดุมการณ์การปกครองท้องถิน่แบบประชาธปิไตยนัน้ตัง้อยู่

บนพื้นฐานของการให้ประชาชนพลเมืองในชุมชนร่วมกัน

รับผิดชอบการด�าเนินกิจการสาธารณะของชุมชน	(Local	

public	affairs)	ซึ่งเรียกว่า	“หลักความรับผิดชอบร่วมกัน

ของพลเมือง”	 หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า	 “Collective	

responsibility”	(Arendt,	1987)

	 Suwanmala	(2004)	กล่าวว่า	หลักความรับผิด

ชอบร่วมกันของพลเมือง	 คือที่มาของหลักการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น	 การมีส่วนร่วมของ

พลเมืองในการปกครองท้องถิ่นตามอุดมการณ์ของการ

ปกครองตนเอง	หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมแบบ

สร้างสรรค์น้ัน	เป็นการมส่ีวนร่วมทีม่พีืน้ฐานมาจากความรบั

ผิดชอบร่วมกัน	เรียกว่า	“Participation	with	collective	

responsibility”	การมีส่วนร่วมที่ว่านี้เป็นพฤติกรรมกลุ่ม

ของผู้คนในชุมชนที่ร่วมกันคิดและตัดสินใจเพื่อแสวงหา

ประโยชน์อันเป็นสาธารณะ	 (Public	 interests)	ร่วมกัน	

ลักษณะของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครอง

ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกันนั้น	

มีคุณลักษณะทั่วไปอย่างน้อย	5	ประการคือ

	 1.	คนในชมุชนร่วมกนัคดิและก�าหนดว่าชมุชนควร

มีหรือท�ากิจการสาธารณะประเภทใด	เช่น	จัดการเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	ส่งเสริมวัฒนธรรม

ท้องถิ่น	 หรือจัดให้มีบริการสาธารณะพื้นฐานต่าง	 ๆ	 ใน

ชุมชุมชน	เช่น	ถนน	ระบบระบายน�้า	ป้องกันน�้าท่วม	การ

บริการสาธารณะด้านการศึกษา	 การสาธารณะสุข	 ฯลฯ	

เป็นต้น

	 2.	คนในชุมชนร่วมกันสรรหา	คัดเลือกบุคคลหรือ

คณะบคุคลในชุมชนมาท�าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของคนในชมุชน

เกี่ยวกับกิจการสาธารณะของชุมชน	นับตั้งแต่การวางแผน	

เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดท�ากิจการสาธารณะตามความ

ต้องการของพลเมืองในชุมชนนั้น	ๆ 	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	คนในชมุชนร่วมกนัคดิและก�าหนดว่าจะช่วยรับ

ภาระหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดท�ากิจการสาธารณะ

ของชุมชนตามท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างไร	 เช่น	 จะใช้วิธีเก็บ

ภาษี	 หรือเก็บค่าบริการ	 หรือช่วยกันออกแรงงาน	 ท่ีดิน	

ทรัพย์สิน	วัสดุ	ฯลฯ	อย่างไร	ใครจะรับภาระมากน้อยต่าง

กันอย่างไรจึงจะเป็นธรรมและยอมรับร่วมกันได้	เมื่อตกลง

กันแล้ว	พลเมืองทุกคนก็รับผิดชอบร่วมกัน	ใครไม่ให้ความ

ร่วมมือก็ต้องใช้อ�านาจมหาชนแทรกแซง	หรือบังคับให้ต้อง

รับผิดชอบร่วมกัน

	 4.	คนในชุมชนร่วมกันตรวจสอบ	เฝ้ามอง	แสดง

ความคิดเห็น	(เช่น	แสดงความพอใจหรือ	ไม่พอใจ)	เกี่ยว

กับผลของการด�าเนินกิจการสาธารณะของชุมชน	ผลักดัน

ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	 ให้กิจการสาธารณะ

ของชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

ในระยะยาว

	 5 . 	 คนในชุมชนมีความรู ้ สึ ก เป ็น เจ ้ าของ	 

(Ownership)	 ทรัพย์สินหรือกิจการสาธารณะของชุมชน

เสมือนหนึ่งเป็นของตนเอง	 โดยช่วยกันท�านุบ�ารุงรักษา	

เฝ้าระวังดูแล	 และให้อยู่ในสภาพที่ดี	 ใช้การได้และเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนอยู่เสมอ	 หวงแหนชุมชนและองค์กร

ปกครองท้องถิน่ของตนเอง	เหน็ความส�าคญัของการจรรโลง

การปกครองท้องถิน่และกิจการสาธารณะให้มัน่คง	ให้ความ

ไว้วางใจ	เข้าใจพลเมืองด้วยกันเอง	และไว้วางใจในองค์กร

ปกครองท้องถ่ินของตนเอง

	 การทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ	 และ

แนวคิดของนักวิชาการในประเทศไทย	 ได้ให้ความหมาย

ในเชิงรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 ถึงความหมาย

ของการมีส่วนร่วมการจัดการภาครัฐไว้พอสังเขป	ดังนี้
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ตำรำง 1

แหล่งท่ีมาและความหมายของการมีส่วนร่วม

แหล่งท่ีมำ นิยำมควำมหมำยกำรมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ

King	Prajadhipok’s

Institute	(2005)

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชน	 ได้แก่	 การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งผู ้แทนท้องถิ่น	 ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาล	 หรือองค์การ

บริหารส่วนต�าบลก็ตาม	 ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในหลายขั้นตอนด้วยกัน	 ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการก

ระจายอ�านาจ	 และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ส่วนแรกคือ	 การมีส่วนร่วม

ในการเลือกตั้งผู ้แทนท้องถิ่น	 ส่วนที่สอง	 คือ	 การมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

								ส่วนแรก	การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	คือ	ก่อนการ

เลือกต้ัง	ระหว่างการเลือกตั้ง	และหลังการเลือกตั้ง

										ส่วนท่ีสอง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนสามารถ

มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อาจจะโดยประชาชน	

กลุ่มองค์กร	 ชุมชน	 โดยการคอยตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 ที่ประชาชนให้

ความไว้วางใจเลือกเข้ามาให้ท�าประโยชน์แก่ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น

อย่างสม�่าเสมอขอรับทราบข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการบริหาร	ท้องถ่ิน	หากเห็นว่าท�างาน

ไม่โปร่งใส	คอยตรวจสอบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าตรงกับปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนหรือไม่	ตรวจสอบการจัดท�าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตรวจสอบติดตามการก่อสร้าง	 โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คัดค้านข้อบังคับหรือมติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น

Wanchai	 Wattanasap	

(2000)

ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ว่า	เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการท�าที่ร่วมกัน	เพื่อหาทางออก

ของปัญหา	กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีขั้นตอนดังน้ี	การให้ข้อมูล	ให้การศึกษา	รวบรวมข้อมูล	

การปรึกษาหารือ	ก�าหนดประเด็น	ทดสอบความเห็นและค�าแนะน�า	การหามติร่วม	และการลง

มติเพ่ือความคาดหวังและเป็นการเพิ่มการยอมรับ

Tawilawadee	 Bur ikul	

(2005)

กล่าวว่า	กระบวนการมีส่วนร่วม	เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลมีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมใน

กิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่	รวมท้ังการน�าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ

พิจารณาก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจ	เป็นการสื่อสารในระบบเปิด	กล่าวคือเป็นการส่ือสาร

สองทาง	 ท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 ประกอบไปด้วย	 การแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน	 และ

เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี	รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์

Division	of	Environmental	

Impact	Assessment	(2006)

กล่าวว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 หมายถึง	 กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมี

โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น	 สามารถแสดงความคิดเห็น	 แลก

เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	และการตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้ชุมชนได้มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

Royal	 Thai	 Government	

Gazette	(2007)

กล่าวว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ	การส่งเสริมให้ประชาชนทั้งบุคคล	หรือกลุ่มบุคคลเข้า

มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตั้งแต่กระบวนการรับรู้	ร่วมคิด	ร่วมท�า	และร่วมตัดสิน

ใจท้ังในทางการเมือง	การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคม	การจัดท�าบริการสาธารณะ	รวม

ถึงการตรวจสอบความโปร่งใสการด�าเนินงานของรัฐในทุกระดับ
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Pana	Jiarawapee	(2013) ให้ทัศนะการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ว่า	เป็นกระบวนการที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	และส่งเสริม

ประชาชนในแต่ละด้าน	เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆในการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน	เพ่ือพัฒนาชุมชน	ดังนี้

1.	 ประชาชนในชุมชนช่วยกันคิดค้นปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตน	 รวมถึงความ

ต้องการของชุมชนได้

2.	ประชาชนในชมุชนช่วยกนัคดิค้น	และระดมก�าลงัในการแก้ไขปัญหาพร้อมทัง้ช่วยกันพฒันาชมุชน

3.	 ประชาชนในชุมชนช่วยกันวางแผนในการจัดโครงการ	 หรือกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความต้องการของชุมชน

4.ประชาชนในชุมชนมีการตัดสินใจร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด	 ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

5.	ประชาชนในชุมชนมีระบบบริหารจัดการชุมชนที่ดี	มีประสิทธิภาพ

6.	 ประชาชนในชุมชนช่วยกันลงทุนตามขีดความสามารถของตนเอง	 ในโครงการหรือกิจกรรม

ของชุมชน	หรือหน่วยงาน

7.	ประชาชนในชุมชนร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ของโครงการ	หรือกิจกรรมนั้นๆเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้

8.	 ประชาชนในชุมชนร่วมกันควบคุม	 ติดตาม	 ประเมินผล	 รวมถึงช่วยกันดูแลโครงการ	 หรือ

กิจกรรมท่ีได้จัดข้ึนโดยหน่วยงานต่างๆ	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Anurak	Niyamaveja	(2011) ให้ทัศนะการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า	เป็นกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะ

และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ที่มีต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน	เพื่อ

ให้ตอบสนองและสอดรับกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น

Jintawee	Kasemsuk	(2014) ให้ทัศนะการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า	 เป็นกระบวนการที่ประชาชนต้องอาศัยความร่วมมือ	

ร่วมใจกัน	 ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร	 หรือการแลกเปลี่ยน

ข่าวสารระหว่างสมาชิกในชุมชนเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น	 หากสมาชิกในชุมชนมีการติดต่อ

สื่อสาร	พูดคุย	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	รวมทั้งมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วม

กันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย	ก็จะเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น	อันจะน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นของตน

Academic	Office	

secretariat of the house 

of	representatives	(2015)

ให้ทัศนะการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า	เป็นการกระจายอ�านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการชุมชน	สามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเรื่องต่างๆ	รวมถึงทรัพยากรท่ี

มีอยู่อย่างจ�ากัดของชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

Martin	Wood

(2002)

ให้ทัศนะการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า	หมายถึงกระบวนการของประชาชนท่ีสามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นข้อมลู	และการด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง	โดยทีก่ระบวนการ

ภาครัฐต้องเสริมอ�านาจแก่ประชาชนในการเป็นผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจถึงผลประโยชน์สูงสุด

ในชุมชนของตน
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	 จากการศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วมดัง

กล่าวข้างต้น	 พบว่า	 นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตก

ต่าง	หลากหลายกันออกไปตามลักษณะความหมาย	แบ่ง

ได้เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่

	 กลุ่มแรก	เป็นกลุ่มนักวิชาการท่ีได้ให้ทัศนะเรื่อง

การมีส่วนร่วม	 โดยจะเน้นหนักเฉพาะการมีส่วนร่วมการ

ทางเมือง	ซึ่งสรุปว่า	“กิจกรรมที่สมาชิกของสังคมได้กระท�า

โดยความสมัครใจ	 และกระท�าโดยชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทางการเมือง	 เช่น	 การส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ

สอบอ�านาจรัฐในทุกระดับ	ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ

เลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรม”	เป็นต้น

	 กลุ่มที่สอง	เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้ให้ทัศนะเรื่อง

การมีส่วนร่วม	 โดยจะเน้นหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุก

กิจกรรม	ไม่เฉพาะการเมือง	 โดยให้ความหมายของค�าว่า	

“การมีส่วนร่วม”	โดยสรุปว่า	ไว้ว่า	“การสนับสนุน	ริเริ่ม	

และสร้างสรรค์	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม	และร่วม

รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆของกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง”

	 จากที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า	“การมีส่วน

ร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ”	 หมายถึง	 การกระท�าของ

ประชาชน	 ที่เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง	

ๆ	ในลักษณะบุคคล	กลุ่มบุคคล	ชมรม	และองค์การ	ได้แก	่

การร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัต	ิ

และร่วมติดตามประเมินผล	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นอาจเป็น

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือการเมืองท่ีมีผลกระทบต่อคน

ส่วนใหญ่	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

งานน้ันบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

องค์ประกอบกำรมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบใน

กำรปกครองท้องถิ่น

	 เน่ืองจากแนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

แบบร่วมกันรับผิดชอบน้ันมีความหมายที่หลากหลายจึงมี

ผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมหลาย

ประการ	ซึง่องค์กรปกครองท้องถิน่สามารถน�าไปใช้ประกอบ

การด�าเนินงานหรือการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อให้การ

ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	และสามารถให้ทุกภาคส่วนใน

ท้องถ่ินได้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน	 องค์ประกอบของการ

มีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้อง

ถ่ินจึงควรมีลักษณะ	ดังนี้

	 1.	การร่วมกันคิดและก�าหนดว่าชุมชนควรมีหรือ

ท�ากิจการสาธารณะอะไรบ้าง	 เช่น	 จัดการเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	ส่งเสริมวัฒนธรรมท้อง

ถ่ิน	หรือจัดให้มีบริการสาธารณะพ้ืนฐานต่าง	ๆ	ในชุมชน	

	 2.	 การร่วมกันสรรหา	 คัดเลือกบุคคลหรือคณะ

บุคคลในชุมชนมาท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชน

เก่ียวกับกิจการสาธารณะของชุมชน	นับตั้งแต่คิดวางแผน	

หากลอุบายวิธีการต่าง	ๆ	นานา	เพื่อให้ชุมชนสามารถจัด

ท�ากจิการสาธารณะตามความต้องการของพลเมืองในชมุชน

นั้น	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	การร่วมกนัคดิและก�าหนดว่าจะช่วยกันแบกรบั

ภาระหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดท�ากิจการสาธารณะ

ของชุมชนตามท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างไร	 เช่น	 จะใช้วิธีเก็บ

ภาษี	 หรือเก็บค่าบริการ	 หรือช่วยกันออกแรงงาน	 ที่ดิน	

ทรัพย์สิน	วัสดุ

	 4.	 การร่วมกันตรวจสอบ	 เฝ้ามอง	 แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับผลของการด�าเนินกิจการสาธารณะของ

ชมุชน	ผลกัดนัให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่อง	ให้กจิการ

สาธารณะของชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อชุมชนในระยะยาว

	 5.	 การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 (Ownership)	

ทรัพย์สินหรือกิจการสาธารณะของชุมชนเสมือนหนึ่งเป็น

ของตนเอง	โดยช่วยกันท�านุบ�ารุงรักษา	เฝ้าระวังดูแล	และ

ให้อยู่ในสภาพที่ดี	 ใช้การได้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

อยู่เสมอ	 หวงแหนชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นของ

ตนเอง	 เห็นความส�าคัญของการจรรโลงการปกครองท้อง

ถิ่นและกิจการสาธารณะให้มั่นคง	ให้ความไว้วางใจ	เข้าใจ

พลเมืองด้วยกันเอง	และไว้วางใจในองค์กรปกครองท้องถิ่น

ของตนเอง

	 จากลักษณะขององค์ประกอบของการมีส่วนร่วม

แบบร่วมกันรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว	 มี

องค์ประกอบในการช้ีวัดการมีส่วนแบบร่วมกันรับผิดชอบ	

ท่ีส�าคัญจ�านวน	7	องค์ประกอบ	คือ	(1)	การมีส่วนร่วมใน

การค้นปัญหา	 และสาเหตุของปัญหา	 (2)	 การมีส่วนร่วม

ในการวางแผนด�าเนินการ	(3)	การมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจ	 (4)	 การเลือกคณะบุคคลมาด�าเนินการแทนในกิจการ

สาธารณะ	(5)	การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติการ	

(6)	การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์	(7)	การมีส่วนร่วมในการ
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ตรวจสอบประเมนิผล	ซึง่องค์ประกอบการมส่ีวนร่วมในการ

จัดการภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นของประชาชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง

การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

	 ในการบริการจัดการภาครัฐยุคใหม่	 หน่วยงาน

ภาครัฐจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการเปิดให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ	 ดังจะเห็นได้

จากการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงานในประเทศไทยท่ีมี

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

งานภาครัฐ	เช่น	การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของจัง

หวัดน่าน	 ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	ระดับดีเยี่ยม	ประจ�าปี	

พ.ศ.	2552	เป็นโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่ม

น�้าน่าน	 เฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550	

เพ่ือฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน�้าน่าน	 ลุ่มน�้า

ที่เกี่ยวข้องและผืนป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน	 และการเพิ่ม

พ้ืนที่ป่าไม้โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าต้นน�้าในจังหวัดน่าน	โดยให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าดังกล่าว	

ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประสานภาคีภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาค

รัฐ	ภาคประชาชน	และภาคเอกชน	และผู้ว่าราชการจังหวัด	

อกีทัง้สนับสนุนและส่งเสรมิหน่วยงานทีม่คีวามพร้อมในการ

เป็นเจ้าภาพหลักเข้ามา	รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของงบ

ประมาณและการประสานงานต่างๆ	เพื่อให้เกิดความเช่ือม

โยงการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยก�าหนดให้

มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ประชาชน	 เช่น	 มีการจัดตั้งเวทีประชาคม	 จัดท�าเว็บไซต์

ของจังหวัด	มีกล่องรับฟังความคิดเห็น	และมีการรายงาน

สรุปผลของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่มาจากการท�า

ประชาคมในพื้นที่ในการประชุมประจ�าเดือน	เป็นต้น

	 ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด	ได้มีการก�าหนด

ให้มีกลไกในการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาหรือความ

ต้องการของประชาชน	 การจัดท�าเวทีประชาคม	 และ 

บรูณาการแผนของชมุชนให้เชือ่มโยงสูก่ารจัดท�าแผนพฒันา

จังหวัด	เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาคส่วน

ต่างๆ	ให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันภายใต้	ยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด	 และเพื่อสนับสนุนงบประมาณและ

ทรัพยากรต่างๆ	 ตามทิศทาง	 การพัฒนาจังหวัดที่มาจาก

ความต้องการของประชาชนในพืน้ทีแ่ละสามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

บทสรุป
	 ในปัจจบัุนกระแสเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ค่อนข้างตื่นตัว	 ยิ่งโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกันรับผิด

ชอบของประชาชนในการจัดการภาครัฐและท้องถ่ินของ

ประชาชน	เนื่องจากประชาชนมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการเข้า

มามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการรับรู้	ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	

ร่วมกันแก้ปัญหาและตัดสินใจในโครงการ	 หรือกิจกรรม

ต่างๆในชุมชนและของชาติ	 และในขณะเดียวกันนั้นได้มี

กฎหมายท่ีช่วยเอื้อประโยชน์ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ได้มากข้ึน	แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนก็ยังพบเห็นอยู่เสมอ	นั่นเป็นเพราะว่า	กลไกการ

บริหารการปกครองทั้งหมดของภาครัฐได้รวมศูนย์อ�านาจ

ไว้ท่ีส่วนกลาง	จึงท�าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐมีอ�านาจในการตัดสิน

ใจต่างๆเพียงฝ่ายเดียว	 ซึ่งไม่สามารถกระจายอ�านาจลง

มาสู่ประชาชนได้	 ประชาชนจึงถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร	

ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม

กันได้	 ย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาอื่นๆตาม

มาระหว่างประชาชนและภาครัฐ	 ดังนั้น	 ภาครัฐต้องส่ง

เสริมและสนับสนุน	 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการแสดงทัศนะ	และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	

ภาครัฐต้องรับฟังข้อคิดเห็นให้ประชาชนสามารถเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหาร	 หรือก�าหนดนโยบายร่วมกันใน

การพัฒนาชุมชน	 และประเทศให้มีความเจริญมั่นคง	 สิ่ง

ส�าคัญคือการมุ่งเน้นการบริการโดยยึดความพึงพอใจของ

ประชาชนเป็นหลัก	 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น

จนกระทัง่การตรวจสอบการด�าเนนิงานให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส	ท�าให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้

ค�าแนะน�าการท�างานแก่ภาครัฐได้
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	(1)	เพื่อส�ารวจปัจจัยส่วนบุคคล	ความรู้ความเข้าใจ	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	และ

การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	 (2)	 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน	 กับ	การมี

ส่วนร่วมในการจัดการน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	 และ	 (3)	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 ประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล	ตัวอย่างจ�านวน	1,000	คน	สถิติท่ีใช้ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	

สถิติ	t-test,	วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และสมการความถดถอยพหุคูณ	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	มีสถานภาพสมรส	อายุอยู่ในช่วง	45-54	ปี	อาชีพหลักเป็นพนักงานเอกชน	มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน	จ�านวนเงิน	10,001-30,000	บาท	จ�านวนคนในครัวเรือน	4-6	คน	และระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี	16	ปี

ข้ึนไป	ความคิดเห็นของตัวอย่างต่อความรู้ความเข้าใจ	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	และการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความส�าคัญมาก	(2)	ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน	อายุ	อาชีพ	ระดับการศึกษา	ราย

ได้เฉล่ียต่อเดือน	จ�านวนคนในครัวเรือน	และระยะเวลาอาศัยในพื้นท่ี	ท่ีแตกต่างกัน	มีการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05	และ	(3)	ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรจัดกำรน�้ำ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน�้ำและ

อนุรักษ์น�้ำของชุมชนคลองส่งน�้ำดิบในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์และจุดรับน�้ำดิบส�ำแล
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Abstract

	 Objectives	of	 this	 research	were	 (1)	 to	 survey	 the	personal	 factors,	 knowledge	and	under 

standing,	attitude	and	behavior	and	the	community	participation	in	water	management	and	water	

conservation	 (2)	 to	 compare	different	personal	 factors	 and	 the	 community	participation	 in	water	

management	 and	water	 conservation	 and	 (3)	 to	 analyze	 factors	 affecting	 the	 community	 partici 

pation	in	water	management	and	water	conservation.	1,000	samples	were	people	who	lived	in	the	

conservative	area.	Statistics	were	descriptive	staticstics,	t-test	and	the	analysis	of	one-way	ANOVA	and	

multiple	regression.	Results	of	this	research	indicated	that	(1)	most	of	sample	were	female,	married,	

age	between	45-54	years	old,	the	main	occupation	was	private	employee,	primary	education,	the	

average	monthly	income	of	10,001-30,000	baht	per	month,	4-6	family	members	and	the	duration	of	

living	in	the	area	for	more	than	16	years,	most	opinions	of	respondents	about	the	knowledge	and	

understanding,	attitude	and	behavior	and	the	community	participation	 in	water	management	and	

water	conservation	were	 important	levels	 (2)	testing	the	different,	 it	 found	that	difference	 in	age,	

occupation,	education	level,	monthly	 income	number	of	family	member	and	duration	of	living	 in	

the	area	had	the	difference	 in	 the	community	participation	 in	water	management	and	water	con 

servation	significantly	at	.05	level	and	(3)	the	hypothesis	testing,	it	found	that	the	influence	result	of	

the	knowledge	and	understanding,	attitude	and	behavior	in	water	management	of	community	in	the	

conservative	area	found	that	they	had	the	influence	on	the	water	management	and	water	conser 

vation	significantly	at	.05	level.

Keywords: factors,	water	management	and	water	conservation,	participation	in	water	management		 

      and water conservation

บทน�ำ
	 น�้า	คือชีวิต	โดยเป็นทั้งส่วนประกอบที่ส�าคัญของ

ร่างกายและการด�ารงชวีติ	แหล่งน�า้ด่ืมพืน้ฐานของคนไทยมา

จาก	2	แหล่ง	ได้แก่	น�้าผิวดินและน�้าใต้ดิน	แต่พบว่าแหล่ง

น�้าดังกล่าว	มีการปนเปื้อน	โดยน�้าทิ้งจากครัวเรือน	น�้าเสีย

จากการท�าเกษตรกรรมโดยใช้สารเคมี	น�้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม	 ที่พบทั้งสารเคมีและโลหะหนัก	 โดยพบว่า

ร้อยละ	33.33	ของแหล่งน�้าบนดินของไทยดังกล่าว	ไม่ได้

มีคุณภาพที่ดีส�าหรับการบริโภคและอุปโภค	(The	Water	

Project,	Inc.,	2015)	แหล่งน�้าใต้ดินใหญ่ของประเทศไทย

จะอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางรอบๆ	กรุงเทพมหานคร	ซ่ึง

ถกูน�ามาใช้ในการบรโิภคอปุโภค	แต่ผลจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ	และการเกิดความแห้งแล้งจากการที่มีฝน

ทิ้งช่วง	ส่งผลต่อการลดลงของปริมาณน�้าบนดินและใต้ดิน

ในท่ีราบลุ่มตอนกลาง	 รวมท้ังยังส่งผลต่อผลผลิตทางการ

เกษตร	ซ่ึงใช้น�้าเพื่อการเกษตรจ�านวนมาก	ถึงร้อยละ	70	

ของปริมาณน�้าทั้งหมด	 ท�าให้ต้องพ่ึงพาน�้าจากเขื่อนทาง
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ภาคเหนือตอนล่างเพิม่มากขึน้	และเนือ่งจากการขยายพืน้ที่

เพาะปลูกข้าวทีเ่พ่ิมมากขึน้นอกเหนอืจากคลองชลประทาน	

รวมทั้งการเกิดน�้าท่วมใหญ่ในปี	พ.ศ.	2554	ท�าให้สัตว์เลี้ยง

และพชืผลทางการเกษตรเกดิการเสยีหายอย่างรุนแรง	ส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

ของประชาชนตามมา

	 จากการคาดการณ์การขาดแคลนน�า้จะเกดิขึน้อย่าง

รุนแรงในประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2568	ซึ่งเป็นผลมาจาก

การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	และการขยายตวัของภาค

อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	(The	Water	Project,	

Inc.,	2015)	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน�้า	การลดลงของ

ปริมาณน�้าดี	 และปัญหาสภาพแวดล้อม	ท�าให้เกิดปัญหา

มลพิษ	และปัญหาน�้าเสีย	คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติ

อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม	เต็มไปด้วยของเสียและสารเคมี	ท่ี

ถูกปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม	 และปัญหาน�้าท้ิง

จากครัวเรือน	ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	

คุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู ่ของประชาชน

ทุกคน	 ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการและทรัพยากร

แหล่งน�้าให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	จ�าเป็นต้องอาศัยการวางแผนระยะยาว	ร่วม

กับการสร้างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น�้าและสิ่งแวดล้อม

จากทุกภาคส่วน	จึงจะสามารถน�าไปสู่การจัดการน�้าอย่าง

ยั่งยืนได้	(พวงเพชร	คงแก้ว,	2554,	น.	1)

	 นอกจากนี้ 	 จากสถานการณ ์ฝนทิ้ งช ่ วงใน

ปัจจุบัน	 ส่งผลต่อปริมาณน�้าที่จะน�ามาท�าน�้าประปาของ	

กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑลมีปริมาณที่ลดลง	ท�าให้มี

ปัญหาเรือ่งน�า้ทะเลหนนุเข้ามา	ส่งผลกระทบต่อคณุภาพน�า้

ประปาและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบปั๊มน�้าของการประปา

ที่จะดึงน�้าจืดจากแม่น�้าเจ้าพระยา	ซึ่งการประปาจะใช้ผลิต

น�้าประปาวันละ	 5.2	 ล้านคิวบิกเมตร	 ส�าหรับประชาชน	

2.2	ล้านครัวเรือน	ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม	และ

ยังส่งผลต่อการท�าการเกษตร	 แม้รัฐบาลได้ออกประกาศ

และท�าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองให้ประชาชนลด

ปริมาณพื้นที่การปลูกข้าวลง	 และหันไปปลูกพืชที่ใช้น�้า

น้อยแทน	 แต่พบว่าปริมาณน�้าในแหล่งน�้าหลักที่ไหลลงสู่

แม่น�้าเจ้าพระยาเพื่อน�าไปใช้ท�าน�้าประปาให้กรุงเทพและ

ปริมณฑลได้ลดลงอย่างน่าวิตกกังวล	 เหลือเพียง	 5	 พัน

ล้านคิวบิกเมตร	จากปกติที่จะมีปริมาณน�้า	8	พันล้านคิว

บิกเมตร	นอกจากนี้	การประปายังได้แนะน�าให้ประชาชน

เก็บตุนน�้าดื่มไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งครัวเรือนละ	 60	 ลิตร	

และให้ประชาชนลดการใช้น�้าให้น้อยลง	 ซึ่งพบว่า	 ยังไม่

ประสบความส�าเร็จ	 เพราะราคาน�้าประปาท่ีจะจ่ายเพียง	

8.50	 บาท/1,000	 ลิตร	 ซึ่งเป็นราคาที่ใช้มาตั้งแต่เดือน	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2549	แม้จะมีฝนตกในกรุงเทพฯ	แต่น�้า

ฝนก็จะไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว	 และการกักเก็บน�้าฝน

ไว้ใช้	 ก็ยังมีปัญหา	รวมท้ังการเกิดน�้าท่วมสลับกับฝนแล้ง	

ท�าให้การจัดการน�้ามีปัญหา	และได้มีการคาดการณ์เกี่ยว

กับปริมาณน�้าเสียมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2540	ถึงปี	พ.ศ.	2560	

พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	(โครงการศึกษาความเหมาะ

สมในการจัดเก็บค่าบริการน�้าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร.	

การจัดการคุณภาพน�้าในกรุงเทพมหานคร.	2554,	น.	15)

	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การจัดการน�้าและการอนุรักษ์น�้าของชุมชนริมคลองส่ง

น�้าดิบ	ของการประปานครหลวง	และการพัฒนาการมีส่วน

ร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์น�้าของชุมชนริมคลอง

ส่งน�้าดิบดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพ่ือส�ารวจปัจจัยส่วนบุคคล	 ความรู ้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	

ทศันคตเิกีย่วกบัการจดัการน�า้และการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้	

พฤตกิรรมเกีย่วกบัการจดัการน�า้และการอนรุกัษ์ทรพัยากร

น�้า	 และการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบ

ส�าแล

	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกนั

กบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการน�า้และการอนรุกัษ์ทรพัยากร

น�้าในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล

	 3.	เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน�้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบ

ส�าแล

แนวคิดทฤษฏีงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง
	 1.	 แนวคิด	 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้	 ความ

เข้าใจในการจัดการและการอนุรักษ์น�้าในชุมชน

	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 คือ	 การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด	 นักอนุรักษ์ทรัพยากรจะ
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รูส้กึว่าทรพัยากรธรรมชาติควรถกูใช้ในทศิทางทีท่�าให้มัน่ใจ

ได้ว่าจะสามารถมทีรพัยากรธรรมชาตใิช้ได้อย่างต่อเนือ่งใน

ระยะยาว	นกัอนรุกัษ์ทรพัยากรต้องการท�าให้เกดิการรบัผดิ

ชอบต่อวถิหีรอืแนวทางในการใช้ทรพัยากร	ต้องการยทุธวธิี

ที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และใช้ทรัพยากรโดย

ค�านึงถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคต	 (ธวัชชัย	 ศุภดิษฐ์,	 2554,	

น.	32)	ส่วนเกษม	จันทร์แก้ว	(2545,	น.	106	-	111)	นัก

วิชาการด้านสิ่งแวดล้อม	กล่าวว่า	การอนุรักษ์เป็นค�านิยาม

ง่ายๆ	แต่เป็นการเน้น	“การใช้”	ทรัพยากรเป็นพื้นฐาน	อีก

ทั้งยังมีแนวทางการใช้ตลอดไป

	 ธรรมชาติของทรัพยากรเมื่อถูกน�ามาใช้นั้นข้ึนอยู่

เป็นทรัพยากรประเภทใดซึ่งมีสมบัติเฉพาะตัวของมัน	แต่

ที่เหมือนกันก็คือ	 เมื่อมีการใช้ก็ต้องเกิดความเส่ือมโทรม	

และ/หรือทรัพยากรบางชนิดอาจลดน้อยลงหรือเสื่อมโทรม	

ท�าให้หายากหรืออาจสูญหายไปก็ได้	ดังนั้น	การอนุรักษ์จึง

ต้องก�าหนดหลักการให้ชัดเจน	ส�าหรับหลักการอนุรักษ์นั้น

สามารถสรุปได้เป็น	3	หลักการ	 ได้แก่	 การใช้แบบยั่งยืน	

การฟื้นฟูส่ิงเส่ือมโทรม	และการสงวนของหายาก

	 เกษม	 จันทร์แก้ว	 (2540,	 น.	 110-116)	 กล่าว

ว่า	วิธีการอนุรักษ์นั้น	ประกอบด้วย	7	วิธีการ	คือ	1.	การ

ใช้	(แบบยั่งยืน)	2.	การเก็บกัก	3.	การรักษา/ซ่อมแซม	4.	

การฟื้นฟู	5.	การพัฒนา	6.	การป้องกัน	และ	7.	การสงวน

และการแบ่งเขต	ทั้ง	7	วิธีการนี้ต้องสร้างความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้ง	 โดยเฉพาะนักวิชาการอนุรักษ์หรือนักวิทยาศาสตร์

ทรัพยากร

	 กรมทรัพยากรน�้า	 (2548)	 กล่าวถึงวัฏจักรของ

น�้าประปาที่มนุษย์ได้น�ามาใช้เพื่อการด�ารงชีวิตเริ่มต้นจาก

แหล่งน�้าในสภาพของน�้าดิบ	และน�าไปผลิตเป็นน�้าประปา

ใช้อุปโภคบริโภค	 ซึ่งในที่สุดน�้าก็จะกลับเข้าสู่แหล่งน�้า

ในสภาพของน�้าเสียที่ระบายจากชุมชน	 ระบบกิจการน�้า

ประปาจึงเป็นกิจการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	การตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย์	การวางผังเมือง	สิ่งแวดล้อม	การพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคม	การอตุสาหกรรม	การสาธารณสขุ	ฯลฯ	

และประกอบด้วย	 ขั้นตอนต่างๆ	 ดังน้ี	 1.	 การน�าน�้าจาก

แหล่งน�้า	ซ่ึงอาจจะเป็นแหล่งน�้าจากธรรมชาติ	2.	การเก็บ

กักน�้าดิบ	3.	การส่งน�้าดิบ	4.	การส่งน�้าประปาไปสู่สถานี

สูบจ่ายน�้า	และ	5.	การส่งน�้าประปาสู่ผู้บริโภค

	 การจัดการน�้าแบบบูรณาการ	 คือ	 กระบวนการ

ที่เป็นระบบเพื่อการจัดหา	 การตรวจสอบ	 และการใช้

ทรพัยากรน�า้เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืสนองตอบวตัถปุระสงค์

ของสงัคม	เศรษฐกจิ	และสิง่แวดล้อม	IWRM	นบัเป็นแนวคดิ

ใหม่ในการจดัการทรพัยากรน�า้ทีส่นบัสนนุให้ทกุภาคส่วนใน

สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน�้า	(ยรรยง	อินทร์

ม่วง,	 2550)	 โดยวัตถุประสงค์การบริหารจัดการน�้าแบบ

ผสมผสาน	(กรมทรัพยากรน�้า,	2550)	เพื่อ	1)	ทุกภาคส่วน

มีน�้าใช้อย่างเพียงพอ	2)	คุณภาพน�้าเหมาะสมตรงกับความ

ต้องการ	3)	ลดปัญหาความขัดแย้งของสังคมเรื่องการใช้น�้า	

และ	4)	ป้องกันปัญหาภัยต่างๆ	อันเกิดจากน�้า

	 2.	แนวคิดทัศนคติการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในชุมชน

	 Shiffman	and	Kanuk	(2007)	กล่าวว่า	ทัศนคต	ิ

หมายถึงความโน้มเอียงท่ีบุคคลเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับลักษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิง

หนึ่งสิ่งใด	โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่เขามี

ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นคน	สิ่งของ	สถานการณ	์

หรือสถาบัน	 ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม ่

สามารถแยกออกจากกันได้	3	ประการคือ	(1)	องค์ประกอบ

ด้านความรู้ความเข้าใจหรือการรับรู้	 (Cognitive	 Com 

ponent)	 องค์ประกอบด้านการรับรู ้เกิดจากการได้รับ

ความรู้	(Knowledge)	หรือประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด	จนก่อให้เกิดเป็นความรู้และความเข้าใจ	ซ่ึงส่งผลต่อ

ความรู้สึกของบุคคล	และแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ	

(Belief)	ความเชื่อที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการแสดงออก

ทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน	 (2)	 องค์ประกอบด้านความ

รู้สึก	 (Affective	Component)	องค์ประกอบด้านความ

รู้สึกอาจท�าได้ท้ังก่อนท่ีจะมีความรู้	 และประสบการณ์ต่อ

สิ่งใด	ๆ 	หรือเกิดความรู้สึกก่อนท่ีจะเกิดความรู้ความเข้าใจ

หรือมีประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นก็ได้	 ซึ่งแสดงออกมาในรูป

แบบของความกลัว	 ความชอบ	 ความโกรธ	 ความเกลียด	

อันเป็นการสะท้อนความรู้สึกในใจ	(3)	องค์ประกอบด้าน

พฤติกรรมท่ีจะแสดงออก	(Conative	Component)	องค์

ประกอบด้านพฤติกรรมอาจเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกต่อสิ่งใด	

ๆ	แล้วก็จะส่งผลต่อการกระท�าในการตอบสนองตามความ

รู้สึกนั้น	ซึ่งแสดงถึงความโน้มเอียงหรือเจตนาที่จะซื้อของผู้

บริโภค	หรือเกิดข้ึนหลังจากมีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนั้น	

ซ่ึงจะเป็นเหตุผลให้เกิดการกระท�า

	 ทฤษฎีทัศนคติในงานวิจัยนี้ใช้แบบจ�าลององค์

ประกอบทัศนคติ	3	ประการ	(Tricomponent	Attitude	
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Model)	ของ	Schiffman	and	Kanuk	(2010)	ซึ่งประกอบ

ด้วย	 3	 ส่วน	 คือ	 (1)	 ส่วนของความเข้าใจ	 (Cognitive	

Component)	หมายถึง	ความรู้	(Knowledge)	การรับรู	้

(Perception)	 และความเชื่อถือ	 (Beliefs)	 (2)	 ส่วนของ

ความรู้สึก	 (Affective	Component)	หมายถึง	อารมณ	์

(Emotion)	 หรือความรู ้สึก	 (Feeling)	 ของผู ้บริโภคท่ี

มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 (3)	 ส่วนของพฤติกรรม	 

(Conative	Component	หรือ	Behavior	หรือ	Doing)

	 Bloom	(1975,	อ้างถึงใน	ธีระ	กุลสวัสด์ิ,	2544,	

น.	 18)	 ได้กล่าวถึง	 พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง	

พฤติกรรม	 เจตคติ	 และการปฏิบัติว่า	 เป็นกิจกรรมทุก

ประเภทที่มนุษย์กระท�า	อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์สังเกตได้หรือ

ไม่ได้	และพฤติกรรมดังกล่าวนี้	ได้แบ่งออกเป็น	3	ส่วนคือ	

1.	พฤติกรรมด้านความรู้	(Cognitive	Domain)	ได้แก่	1.	

ความรู้	 2.	 ความเข้าใจ	 3.	 การน�าไปใช้	 4	 การวิเคราะห	์

5.	การสังเคราะห์	 6.	การประเมินผล	2.	พฤติกรรมด้าน

ทัศนคติ	(Affective	Domain)	ได้แก่	1.	การรับหรือการให้

ความสนใจ	2	การตอบสนอง	3	การให้ค่านิยม	4.	การจัด

กลุ่มเกี่ยวกับค่านิยม	และ	5	การแสดงลักษณะตามค่านิยม

ที่ยึดถือ	และ	3.	พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ	(Psychomotor	

Domain)	เป็นการลงมือท�า	การด�าเนินงาน

	 สภุสัจริา	วงษ์มาดษิฐ์	(2559)	จากพฤตกิรรมการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยเก็บตัวอย่าง

จากผู้ปกครองนักเรียน	โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง	จ�านวน	42	

คน	ผลของการศึกษา	พบว่า	พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ

ผู ้ปกครองในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน

บ้านไผ่สีทอง	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	โดยเรียง

จากด้านการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน	

ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร	ด้านการ

มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการการศึกษา	ด้านการมีส่วนร่วมใน

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา	และด้านการ

มีส่วนร่วมร่วมจัดท�าหลักสูตรและติดตามผลตามล�าดับ

	 3.	แนวคดิการมส่ีวนร่วมในการจดัการน�า้และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน

	 กระบวนการมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นหัวใจส�าคัญ

ในการพัฒนาในทุกระดับตั้งแต่องค์กรชุมชนขนาดเล็กใน

ชนบท	 ในบริษัทเอกชน	 จนถึงการพัฒนาประเทศท่ีต้อง

ใช้มติภาคประชาชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาร่วม

กัน	 กระบวนการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดพลังในการร่วมกัน

คิดร่วมกันท�า	และร่วมกันรับผลตอบแทนจากการที่ท�างาน

ร่วมกัน	และผลท่ีได้จากการร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	น�าไปสู่

การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ	(ปาริชาติ	วลัยเสถียร,	สุทิตย	์

อบอุ่น,	สหัทยา	วิเศษ,	จันทนา	เบญจทรัพย์	และ	ชลกาญ

จน์	ฮาซันนารี,	2546,	น.	192)

	 โกวิทย์	พวงงาม	(2553,	น.	197)	ได้ให้ความหมาย

ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า	 หมายถึง	 อ�านาจในการตัดสินใจ

ของบุคลคล	กลุ่ม	องค์กร	ในการที่จะเข้าร่วมกระบวนการ

ท�างานทีอ่าศยัความพร้อมเพรยีงกนั	เพือ่สร้างพืน้ทีด้่านการ

ท�างานและจิตใจท่ีจะมุ่งไปสู่ความส�าเร็จตามท่ีได้ก�าหนด

ไว้	ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	สภาพทาง

ความคิด	ระบบความเชื่อภายในตัวบคุคล	หน่วยงานองค์กร

ต่างๆ	อีกท้ังยังข้ึนอยู่กับกาลเวลาอีกด้วย

	 Kathiresan	 (2012,	 pp.	 1-2)	 ได้กล่าวถึง	 รูป

แบบการมีส่วนร่วมไว้ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับ	 ส�านัก

มาตรฐานการศึกษา	 ดังนี้	 1.	 การไม่มีส่วนร่วมใดๆ	 เลย	

(Non-participation)	 2.	 การมีส่วนร่วมเป็นบางส่วน	

(Partial	Participation)	และ	3.	การมีส่วนร่วมแบบแท้จริง	

(Genuine	Participation)

	 อคิน	รพีพัฒน์,	ม.ร.ว.	(2527,	อ้างถึงใน	สุวัฒนา	

ธาดานิติ,	2543,	น.	91)	ได้กล่าวถึง	กระบวนการมีส่วนร่วม

ไว้	 4	 ข้ันตอน	พบว่า	มีความสอดคล้องกับ	 เจิมศักดิ์	ปิ่น

ทอง	ดังนี้	1.	ข้ันตอนในการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา	

ก�าหนดสาเหตุของปัญหา	และหาแนวทางแก้ไขปัญหา	2.	

ข้ันตอนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 และวางแผนแก้

ปัญหา	 3.	 ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน

กิจกรรมพัฒนาตามแผน	และ	4.	ข้ันตอนในการมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลงาน	 เพื่อค้นคว้าหาข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	

โดยจะน�ามาปรับปรุงแก่ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 การศึกษานี้	มีกรอบแนวคิดการวิจัย	ดังนี้

ปัจจัยส่วนบุคคล
			-	เพศ
			-	อายุ
			-	ระดับการศึกษา
			-	อาชีพ
			-	ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่
			-	รายได้  

 
 
 
 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน�้ำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน�้ำของชุมชน

			-	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
			-	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
			-	การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
			-	การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

พฤติกรรมกำรจัดกำรน�้ำและ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน�้ำในชุมชน

			-	พฤติกรรมการทิ้งน�้าเสีย
			-	พฤติกรรมการลดน�้าเสีย
			-	พฤติกรรมการอนุรักษ์น�้า

ทัศนคติกำรจัดกำรน�้ำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน�้ำในชุมชน

			-	ความรู้ความเข้าใจหรือการรับรู้
			-	ความรู้สึก
			-	พฤติกรรมท่ีจะแสดงออก

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจัดกำรน�้ำและ 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำในชุมชน

			-	ความรู้ในเน้ือหา
			-	ความรู้ในวิธีการด�าเนินการ
			-	หลักการผสมผสานลักษณะร่วม

H
1

H
2

H
3

H
4

ภำพ 1 ตัวแปรที่ศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำน
	 ข้อที่	 1	 (H

1
)	 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันกับ

การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากร

น�้าของชุมชนในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบ 

ส�าแล

	 ข้อที่	 2	 (H
2
)	 ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	 มี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าของชุมชนในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์และจุด

รับน�้าดิบส�าแล

	 ข้อที่	3	(H
3
)	ปัจจัยทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการน�้า

และการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	มีอิทธิพลต่อการมี

ส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าของ

ชุมชนในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล

	 ข้อท่ี	4	(H
4
)	ปัจจัยพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการ

น�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	 มีอิทธิพลต่อ

การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากร

น�้าของชุมชนในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบ 

ส�าแล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	การ

ลงพื้นท่ีส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชน

ในพืน้ทีต่�าบลเชยีงรากใหญ่	ต�าบลบางกะด	ีต�าบลบ้านกลาง	

ต�าบลบ้านกระแชง	 ต�าบลสวนพริกไทย	 จังหวัดปทุมธานี	

จ�านวน	200	คนต่อพื้นท่ี	รวมท้ังสิ้นจ�านวน	1,000	คน
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรในการวิจัยนี้	 คือ	 ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล	กลุ่ม

ตัวอย่างคือ	ตัวอย่างชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านกลาง		

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกระแชง	พื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเชียงรากใหญ่	พื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสวนพริกไทย	และพื้นที่เทศบาลต�าบลบ้านบางกะด	ี

โดยใช้สตูรการค�านวณของ	Yamane	(1967)	ทีท่ราบจ�านวน

ประชากร	ได้จ�านวนตัวอย่าง	400	ตัวอย่าง	ที่ระดับความ

เชื่อม่ันทางสถิติที่ระดับ	.05	แต่ได้เก็บข้อมูลเพ่ิมขึ้น	เป็น

จ�านวน	200	คนต่อพื้นที่	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	1,000	คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช ้แบบสอบถาม	

(questionaires)	สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	

และการหาคุณภาพของเครื่องมือ	ใช้วิธีการทดสอบความ

เที่ยง	 (varidity)	 ของแบบสอบถาม	 ตามเทคนิค	 Item	

Objective	 Congruence	 (IOC)	 โดยข้อค�าถามที่มีค่า	

IOC	มากกว่า	0.6	ทุกข้อค�าถาม	โดยปรับปรุงข้อความตาม

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะ	การน�าแบบสอบถามท่ีผ่าน

การตรวจสอบค่า	 IOC	 แล้วไปทดสอบกับกลุ่มประชากร

ที่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่าง	 30	 คน	 แล้วน�ามา

หาความเชื่อถือได้	(reliability)	มากกว่า	0.9	ขึ้นไป	และ

มีการจัดท�าและปรับปรุงแบบสอบถาม	 เพื่อใช้ในการเก็บ

ข้อมูล	1,000	ชุดต่อไป

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 วิธีการสุ่มตัวอย่าง	วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นการ

สุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น	 (Probability	 Sampling)	

โดยเลือกวิธีการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-stage	

Sampling)	ประกอบด้วย	ขั้นที่	 1	 ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบชั้นภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	ขั้นที่	2	การ

สุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	และขั้นท่ี	3	

สุ่มตัวอย่างเป็นระบบ	(Systematic	Random	Sampling)	

โดยจะสุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นท่ีเขต

อนุรกัษ์และจดุรบัน�า้ดบิส�าแล	โดยเก็บแบบสอบถาม	1	ครวั

เรือน	เว้น	2	ครัวเรือน

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 สถิติเชิง

พรรณนา	 (Descriptive	 Statistic)	 ประกอบด้วย	 การ

แจกแจงความถ่ี	 (Frequency)	 และหาค่าสถิติร้อยละ	

(Percentage)	เพื่ออธิบายคุณลักษณะของการมีส่วนร่วม

ในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนใน

บรเิวณพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ์และจดุรบัน�า้ดบิส�าแล	การวเิคราะห์

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมใน

การจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนใน

บริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล	 สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ใช้สถิติ	t-test	และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA	 (F-test))	 เพื่อ

อธิบายความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการ

มีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า

ในชุมชนในบริเวณพื้นท่ีเขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล	

ผลกำรวิจัย
	 ตอนท่ี	1	ผลการส�ารวจปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัย

ความรู้	ทัศนคติ	พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดการ

น�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	ดังนี้

	 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง	มีสถานภาพสมรส	อายุอยู่ในช่วง	45-54	ปี	อาชีพ

หลักเป็นพนักงานเอกชน	 มีระดับการศึกษาระดับประถม

ศึกษา	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	จ�านวนเงิน	10,001-30,000	

บาท	จ�านวนคนในครัวเรือน	4-6	คน	และ	ระยะเวลาอาศัย

อยูใ่นพืน้ที	่16	ปีขึน้ไป	กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัต่อความ

รู้	 อยู่ในระดับมาก	 ด้านหลักการของเรื่องที่เกิดจากการ

ผสมผสานหาลักษณะในการจัดการทรัพยากรน�้า	 ความรู้

ในเนื้อเรื่องการจัดการทรัพยากรน�้า	และความรู้ในวิธีการ

ด�าเนินการเป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่างๆ	 ในการจัดการ

ทรัพยากรน�้า	 ตามล�าดับ	 กลุ่มให้ความส�าคัญต่อทัศนคติ

อยู่ในระดับมากด้านทัศนคติด้านพฤติกรรมการแสดงออก	

ทัศนคติด้านความเข้าใจ	ทัศนคติด้านความรู้สึกตามล�าดับ	

กลุม่ให้ความส�าคญัต่อพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง	และ

กลุ่มให้ความส�าคัญการมีส่วนร่วมในระดับมากด้านการมี

ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

	 ตอนท่ี	2	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ปัจจัยส่วนบุคคล	ด้านเพศ	สถานภาพ	อายุ	อาชีพ	ระดับ

การศกึษา	รายได้เฉล่ียต่อเดอืน	จ�านวนคนในครัวเรอืน	และ
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ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่	พบว่า	สถานภาพ	อายุ	อาชีพ	

ระดับการศึกษา	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 จ�านวนคนในครัว

เรือน	และระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่	ที่แตกต่างกัน	ท�าให้

การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากร

น�้าในชุมชนแตกต่างกัน

	 ตอนท่ี	 3	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความรู ้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากร

น�้าท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน

ตำรำง 1

การวิเคราะห์สมการถดถอยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนและการ

มีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า

ตัวแปร ค่ำ

สัมประสิทธิ์ 

ถดถอย (b)

t Sig.t ดัชนีบอกภำวะร่วมเส้นตรงพหุ

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 3.296 23.912 0.000

ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรน�้า

-0.323* -8.825 0.000 0.613 1.631

ความรู้วิธีการด�าเนินการเป็นการถามวิธีการ

ปฏิบัติต่างๆ

0.145* 3.866 0.000 0.651 1.537

หลักการของเร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหา

ลักษณะร่วม

0.134* 3.722 0.000 0.643 1.555

R2=	0.074,	SEE=	0.82278	,	F=	26.420,	Sig.	of	F=	0.000

*ระดับนัยส�าคัญ	(	 	)	=	.05

	 จากตาราง	1	ผลการวิเคราะห์พบว่า	ตัวแปรอิสระ	

3	ตัวของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน�้าและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการ

จัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	ประกอบ

ด้วย	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน�้า	

ความรู้วิธีการด�าเนินการเป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่างๆ	

หลักการของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม	

มอีทิธพิลต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการน�า้และการอนรุกัษ์

ทรัพยากรน�า้ในชมุชน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทีร่ะดับ	.05	

โดยสามารถอธิบายการผันแปรได้ร้อยละ	 7.40	 โดยด้าน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน�้า	 มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	-0.323	ค่า	t	 เท่ากับ	-8.825	

ด้านความรูว้ธิกีารด�าเนนิการเป็นการถามวิธกีารปฏิบัตต่ิางๆ	

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	0.145	ค่า	t	เท่ากับ	3.866	

และ	หลักการของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะ

ร่วม	มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	0.134	ค่า	t	เท่ากับ	

3.722	ค่า	VIF	มีค่าเข้าใกล้	2	แสดงว่า	ตัวแปรอิสระแต่ละ

ตัว	ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน	(Multicollinearity)

	 ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรง

แสดงความสัมพันธ์	ดังน้ี

	 การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในชุมชน	=	3.296	–	0.323

	 (ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร

น�้า)	+	0.145

	 (ความรูว้ธิกีารด�าเนนิการเป็นการถามวธิกีารปฏบิตัิ

ต่างๆ)	+	0.134

	 (หลักการของเรื่องท่ีเกิดจากการผสมผสานหา

ลักษณะร่วม
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ตำรำง 2

การวิเคราะห์สมการถดถอยของทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนและการมีส่วนร่วม

ในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน

ตัวแปร ค่ำ

สัมประสิทธิ์ 

ถดถอย (b)

t Sig.t ดัชนีบอกภำวะร่วมเส้นตรงพหุ

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 0.228 1.753 0.080

ทัศนคติด้านความเข้าใจ -0.159* -3.918 0.000 0.438 2.283

ทัศนคติด้านความรู้สึก 0.387* 6.829 0.000 0.328 3.049

ทัศนคติด้านพฤติกรรมการแสดงออก 0.598* 16.796 0.000 0.621 1.612

R2=	0.425,	SEE=	0.64846,	F=	245.021,	Sig.	of	F=	0.000

*ระดับนัยส�าคัญ	(	 	)	=	.05

	 จากตาราง	2	ผลการวิเคราะห์พบว่า	ตัวแปรอิสระ	

3	 ตัวของทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้า

และการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ในชมุชน	ประกอบด้วย	ทศันคติ

ด้านความเข้าใจ	ทัศนคติด้านความรู้สึก	และทัศนคติด้าน

พฤติกรรมการแสดงออก	มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยสามารถอธิบายการผันแปร

ได้ร้อยละ	42.50		โดยด้านทัศนคติด้านความเข้าใจ	มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	 -0.159	 ค่า	 t	 เท่ากับ	 3.918	

ทัศนคติด้านความรู ้สึก	 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	

0.387	ค่า	t	เท่ากับ	6.829	และ	ทัศนคติด้านพฤติกรรม

การแสดงออก	มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	0.598	ค่า	t	

เท่ากับ	16.796	ค่า	VIF	มีค่าเข้าใกล้	2-3	แสดงว่า	ตัวแปร

อิสระแต่ละตัว	ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน

	 ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรง

แสดงความสัมพันธ์	ดังน้ี

	 การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในชุมชน	=	0.228	–	0.159

	 (ทัศนคติด้านความเข้าใจ)	+	0.387	(ทัศนคติด้าน

ความรูส้กึ)	+	0.598	(ทศันคตด้ิานพฤตกิรรมการแสดงออก)

ตำรำง 3

การวิเคราะห์สมการถดถอยของพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนและการมีส่วน

ร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน

ตัวแปร ค่ำ

สัมประสิทธิ์ 

ถดถอย (b)

t Sig.t ดัชนีบอกภำวะร่วมเส้นตรงพหุ

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 0.644 10.016 .000

พฤติกรรมการทิ้งน�้าเสีย -0.178* -7.719 .000 0.480 2.082

พฤติกรรมการลดน�้าเสีย 0.213* 7.017 .000 0.290 3.451

พฤติกรรมการอนุรักษ์น�้า 0.754* 23.375 .000 0.346 2.887

R2=	0.660,	SEE=	0.49884,	F=	643.052,	Sig.	of	F=	0.000
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*ระดับนัยส�าคัญ	(	 	)	=	.05

	 จากตาราง	 3	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	 ตัวแปร

อิสระ	3	ตัวของพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการน�้าและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการ

จัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	ประกอบ

ด้วย	พฤติกรรมการทิ้งน�้าเสีย	พฤติกรรมการลดน�้าเสียและ

พฤติกรรมการอนุรักษ์น�า้มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิตที่ระดับ	.05	โดยสามารถอธิบายการผันแปร

ได้ร้อยละ	 66.00	 โดยด้านพฤติกรรมการทิ้งน�้าเสีย	 มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	-0.178	ค่า	t	 เท่ากับ	-7.719	

พฤติกรรมการลดน�้าเสียมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	

0.213	ค่า	 t	 เท่ากับ	7.017	และ	พฤติกรรมการอนุรักษ์

น�้ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	 0.754	 ค่า	 t	 เท่ากับ	

23.375	ค่า	VIF	มีค่าเข้าใกล้	2-3	แสดงว่า	ตัวแปรอิสระ

แต่ละตัว	ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน

	 ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรง

แสดงความสัมพันธ์	ดังน้ี

	 การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในชุมชน	=	0.644	–	0.178	(พฤติกรรมการ

ท้ิงน�้าเสีย)	+	0.213	(พฤติกรรมการลดน�้าเสีย)	+	0.754	

(พฤติกรรมการอนุรักษ์น�้า)

อภิปรำยผล
	 ผู ้อยู ่อาศัยในชุมชน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มี

สถานภาพสมรส	อายุอยู่ในช่วง	45-54	ปี	อาชีพหลักเป็น

พนักงานเอกชน	มรีะดับการศกึษาระดับประถมศกึษา	มรีาย

ได้เฉลี่ยต่อเดือน	จ�านวนเงิน	10,001-30,000	บาท	จ�านวน

คนในครัวเรือน	4-6	คน	และ	ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี	

16	ปีขึ้นไป	ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาศัยในพื้นที่มายาวนาน	ซ่ึง	มี

ทั้งความรู้ความเข้าใจ	เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน�้าทั้ง	

ทุกด้าน	ได้แก่	หลักการของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสาน

หาลักษณะร่วมในการจัดการทรัพยากรน�้า	 ความรู้ในเนื้อ

เร่ืองการจัดการทรัพยากร	และความรู้ในวิธีการด�าเนินการ

เป็นการถามวธิกีารปฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ในการจัดการทรพัยากรน�า้	

เป็นอย่างดี	 ด้านทัศนคติ	 เกี่ยวกับการจัดการน�้าและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนให้ความส�าคัญมาก	 ได้แก	่

ทัศนคติด้านความเข้าใจ	ทัศนคติด้านการความรู้สึก	ส่วน

ทัศนคติพฤติกรรมด้านแสดงออก	 อยู่ในระดับปานกลาง	

และด้านพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการน�้าและการอนุรักษ์

ทรัพยากรน�้าในชุมชนให้ความส�าคัญปานกลางในทุกด้าน	

ได้แก่	 พฤติกรรมการอนุรักษ์น�้า	 พฤติกรรมการท้ิงน�้าเสีย	

และ	พฤติกรรมการลดน�้าเสีย	ตามล�าดับ

	 ด้านความรู้ในวิธีการด�าเนินการเป็นการถามวิธี

การปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ในการจัดการทรัพยากรน�้า	 พบว่า	 มี

ค่าเฉล่ียต�่ากว่าด้านอื่น	ๆ	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	การสร้าง 

เครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดทรัพยากรน�้าในพื้นที่ยัง

ไม่ทั่วถึง	 นอกจากนี้ยังขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 ในการฟื้นฟู	 ดูแลรักษา

ทรัพยากรน�้า	รวมถึงไม่มีแผนพัฒนา	และจัดการทรัพยากร

ระดับชุมชนท่ีชัดเจน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 เกษม	 จันทร์แก้ว	

(2540)	 ที่กล่าวว่า	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ต้อง

ร่วมมือกันทุกฝ่าย	 ท้ังประชาชนในเมือง	 ในชนบท	และผู้

บริหาร	 ทุกคนควรตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา	 โดนเริ่มต้นท่ีตนเองและท้อง

ถ่ินของตน	ร่วมมือกันท้ังภายในประเทศและท้ังโลก

	 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในชุมชนให้ความส�าคัญกับการมีส่วน

ร่วมในการรับผลประโยชน์	อยู่ในระดับมาก	ขณะที่การมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล	อยู่ระดับปาน

กลาง	เมื่อทุกคนในชุมชนมีทัศนคติท่ีท�าให้การรณรงค์	ใน

การอนุรักษ์ท�าได้ง่ายมากข้ึน	ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก	หน่วย

งานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และ

การประปานครหลวงยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ยังไม่มากนัก	 หรืออาจเกิดจากปัญหาอุปสรรคในด้านอื่น	

ๆ	ท่ีเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	ภารกิจของประชาชนใน

พื้นท่ีโดยเฉพาะการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย	ไม่ว่าจะ

เป็นเกษตรกร	โรงงานอุตสาหกรรม	ข้าราชการ	พนักงาน

เอกชน	ลูกจ้าง	เป็นต้น	จึงท�าให้ไม่มีเวลา	หรือไม่สะดวก

ในการเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง	ๆ 	ที่

ภาครัฐได้จัดขึ้น	 ซึ่งส่งผลท�าให้เมื่อเวลาจัดกิจกรรมท�าให้

ประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างพร้อมเพรียง	หรือ

เป็นเพราะประชาชนยังไม่เห็นความส�าคัญของการเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการน�้า	 และการอนุรักษ์น�้าว่าจะส่ง
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ผลดีแก่ตนเอง	 และสังคมได้อย่างไร	 ตัวเขาเองจะได้รับ

ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้ามามีส่วนร่วม	 รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่

หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นยังไม่ทั่วถึง	 กับประชาชนในพื้นท่ี

โดยเฉพาะวัน-เวลาที่จัด	 และรูปแบบกิจกรรมที่จัดข้ึน	

จึงท�าให้ประชาชนบางส่วนขาดการเข้าไปมีส่วนร่วม	 ซึ่ง

สอดคล้องกับ	ถวิลวดี	บุรีกุล	(2550)	ที่ได้กล่าวว่า	ปัญหา

อปุสรรคในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม	คือ	ปัญหาความพร้อม

ของภาครัฐ	 และการขาดแคลนเครื่องมือสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชน	รวมถึงยังสอดคล้องกับ	ปรัชญา	เวสา 

รัชช์	(2528)	ที่ได้กล่าวว่า	ปัญหาและอุปสรรคท่ีกระทบต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชน	คือ	ชาวบ้านมีภาระด้านการ

ประกอบอาชพี	ด้านครอบครวั	และด้านร่างกาย	และจนิตนา	

ทองรอด	(2529)	ได้ศึกษาเรื่อง	การมีส่วนร่วมในโครงการ

ข้าวนาน�้าฝนในเขตเกษตรล้าหลังของชาวนา	พบว่า	ปัญหา

และอุปสรรคของการเข้ามามีส่วนร่วมของชาวนาเกิดจาก

ทางราชการ	คอื	1)	ความล่าช้าในการท�างานของราชการ	2)	

ขาดการประสานงานของทางราชการกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	

	 จากผลการทดสอบพบว่าทุกปัจจัย	 ไม่ว่าจะเป็น	

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน�้าใน

ชุมชน	ทุกด้านท้ัง	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรน�้า	ความรู้วิธีการด�าเนินการ	และ	หลักการของ

เร่ืองที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม	ด้านทัศนคติ

เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน�้าในชุมชนในบริเวณพื้นท่ี

เขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบส�าแล	ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับ

การจดัการทรัพยากรน�า้ในชุมชนในบรเิวณพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ์

และจุดรับน�้าดิบส�าแล	 มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากร

น�้าในชุมชนในบริเวณพ้ืนที่เขตอนุรักษ์และจุดรับน�้าดิบ 

ส�าแล	เนื่องจาก	ผู้อยู่อาศัยในชุมชน	ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ี

มา	 ระยะเวลายาวนาน	 มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสภาพ

แวดล้อมในชุมชน	 ในการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์น�้าจึง

ท�าได้ไม่ยาก	 โดยจ�าเป็นต้องมีการให้ความรู้ความเข้า

ในกับคนในพ้ืนที่ในแต่ละด้านให้ครบถ้วนทั้งการจัดการ

ทรัพยากรน�้าและการอนุรักษ์น�้า	ความรู้วิธีการด�าเนินการ	

และ	หลักการของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะ

ร่วม	 โดยควรให้มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง	 นอกจากน้ีควร	 มีการเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีเพิ่ม

ขึ้นถึงแม้คนในชุมชนจะมีทัศนะคติที่ดีอยู่แล้วก็ตาม	 ด้าน

พฤติกรรมควรส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีเป็นแบบอย่างให้คนใน

ชมุชนได้เหน็	เช่น	การมอบรางวลัหรอืใบประกาศเกยีรตคิณุ 

ต่าง	ๆ 	เพือ่เชดิชบูคุคลผูซ้ึง่มพีฤตกิรรมทีด่ใีนการอนรุกัษ์น�า้

อย่างต่อเนื่อง	จัดกิจกรรม	ประกวดพฤติกรรมการอนุรักษ์	

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง	 สอดคล้องกับ	

แนวคิดการจัดการด้านความรู้	 ของ	 สมพงษ์	 แก้วประยูร	

(2558,	น.	 27)	 ได้ให้ความหมายของ	KAP	ดังนี้	 ความรู	้ 

(Knowledge)	 เป็นข้อมูลที่บุคคลสามารถรับรู้และน�ามา

เป็นกระบวนการทางความคิดความรู้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่

ถูกเลือกสรรให้สอดคล้องกับสภาพจิตใจ	และส่งผลต่อการ

แสดงออกของมนุษย์	5	ประการ	ได้แก่	1)	การตอบข้อสงสัย	

2)	การสร้างทัศนคติ	3)	การก�าหนดวาระ	4)	การพอกพูน

ระดับความเชื่อ	5)	การรู้แจ้งต่อค่านิยม	รวมถึง	แบบจ�าลอง

โครงสร้างทัศนคติ	 (structural	model	 of	 attitudes)	

(Schiffman	&	Kanuk,	2010)	การท�าความเข้าใจความ

สัมพันธ์ระหว่าง	ทัศนคติและพฤติกรรม	งานวิจัยของ	ดวง

เดือน	พันธุมนาวิน	(2523)	จากการวัดทัศนคติเพื่อท�านาย

พฤติกรรม	 กล่าวว่า	 บุคคลสามารถแสดง	 ทัศนคติ	 ออก

ได้	3	ประเภทด้วยกัน	คือทัศนคติ	ออกได้	3	ประเภทด้วย

กัน	คือ	1)	ทัศนคติทางเชิงบวก	2)	ทัศนคติทางลบหรือไม่

ดี	คือ	ทัศนคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย	3)	

ประเภทที่สาม	ซึ่งเป็นประเภทสุดท้าย	คือ	ทัศนคติที่บุคคล

ไม่แสดงความคิดเห็นใน	เรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง	

งานวิจัยของ	อุทุมพร	เรืองฤทธิ์	(2560)	จากทัศนคติและ

การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาด

น�้าคลองลัดมะยม	 เขตตล่ิงชัน	 กรุงเทพมหานครผลการ

วิจัยพบว่า	 คนในชุมชน	 มีทัศนคติต่อการจัดการการท่อง

เท่ียวตลาดน�้าคลองลัดมะยมในภาพรวมท้ัง	 3	 ด้านได้แก	่

1)	 ด้านความรู้	 ได้แก่	 ความรู้ในเรื่องการก�าจัดขยะ	 การ

ประชาสัมพันธ์	 และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรในชุมชน	

2)	 ด้านอารมณ์ความรู้สึก	 3)	 ด้านพฤติกรรม	 และงาน

วิจัยของ	Abbasian	 (2015)	 เรื่อง	Attitudes	 towards	 

part ic ipat ion	 in 	 bus iness 	 development	 

programmes:	An	ethnic	comparison	in	Sweden	ซึ่ง

การศึกษาพบว่าผู้จัดการด้านการย้ายถิ่นฐาน	หรือเจ้าของ

ธุรกิจด้านการย้ายถิ่นฐานมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อ

การมีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาในแง่ของตัวแปร

ทัศนคติท้ัง	9	ด้าน	ในด้านพฤติกรรม	สอดคล้องกับ	งาน

วิจัยของ	Bloom	(1975,	อ้างถึงใน	ธีระ	กุลสวัสด์ิ,	2544,	

น.	 18)	 ได้กล่าวถึง	 พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง	
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พฤติกรรม	 เจตคติ	 และการปฏิบัติว่า	 เป็นกิจกรรมทุก

ประเภทที่มนุษย์กระท�า	อาจเป็นสิ่งที่มนุษย์สังเกตได้หรือ

ไม่ได้	 และพฤติกรรม	และงานวิจัยของ	สุภัสจิรา	วงษ์มา

ดิษฐ์	(2559)	พบว่า	พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ในการบริหารจัดการการศึกษาของ	โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง	

โดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	โดยเรียงจาก	ด้านการ

ร่วมตัดสนิใจเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรหลาน	ด้านการร่วม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร	 ด้านการมีส่วนร่วม

สนับสนุนกิจการการศึกษา	ด้านการมส่ีวนร่วมในบรรยากาศ

การเรียนการสอนของสถานศึกษา	และด้านการมีส่วนร่วม

ร่วมจัดท�าหลักสูตรและติดตามผล	ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการศึกษาจากโครงการวิจัยนี้พบว่า	 มี

ประเด็นที่สามารถเสนอแนะ	เพื่อให้การจัดการน�้าและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	 รวมถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน

การจัดการน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	ดังนี้

	 1.	การส่งเสรมิด้านบคุคล	การประปานครหลวงควร

มกีารจดัอบรมให้ความรู	้จดักจิกรรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์น�า้	

และสร้างจิตส�านึกให้คนในชุมชน	 ให้เห็นถึงความส�าคัญ

ในการอนุรักษ์แม่น�้า	 เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จในการอนุรักษ์

แม่น�้าอย่างยั่งยืน	ซึ่งจากการวิจัยนี้พบว่า	กลุ่มบุคคลท่ีพึ่ง

ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชน	ผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา	

ผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่า	10,000	บาท/เดือน	คือกลุ่มที่ยังมีระดับ

การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า

ในระดับปานกลาง	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องสร้างความรู้ความ

เข้าใจเพื่อพัฒนาบุคคลเหล่าน้ีเป็นกลุ่มแรก	 เพื่อเป็นการ

ยกระดับของการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น

	 2.	การส่งเสริมด้านความรูค้วามเข้าใจ	การประปา

นครหลวงควรก�าหนดนโยบายเป็นแนวทางส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุของปัญหาทรัพยากร

น�้าที่ เกิดขึ้นในชุมชน	 และร่วมกันก�าหนด/จัดท�าแผน

โครงการร่วม	 กับหน่วยงานภาครัฐ	 โดยเน้นให้ประชาชน

ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 เพื่อสร้างจิตส�านึกท่ีดีในการ

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าของชุมชนและสร้างทรัพยากร

บคุคล	(Human	Resource)	ทีส่ามารถสนบัสนนุให้นโยบาย

ที่ภาครัฐต้องการผลักดันให้เกิดข้ึนในชุมชนได้อย่างเป็น 

รูปธรรม

	 3.	การส่งเสริมด้านทัศนคติ	นอกจากการให้ความ

รู้ความเข้าใจแล้ว	การกระปานครหลวงจ�าเป็นจะต้องมีรูป

แบบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน	เพื่อให้

ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าของชุมชน	 เช่น	 การ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ชุมชนมีต้นทุน	 ในการจัด

กิจกรรม	เป็นต้น

	 4.	การส่งเสรมิด้านพฤตกิรรม	การประปานครหลวง

จะต้องเน้นปฏบิตังิานในเชงิรกุมากกว่าเชงิรับ	โดยนอกจาก

การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่ชุมชนแล้ว	

หน่วยงานยังจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับติดตามการด�าเนินการ

ในการจัดการน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าของชุมชนอย่าง

สม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 เพื่อลดอุปสรรคในการด�าเนินการ	

เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นการน�าความรูท้ีใ่ช้ในกระบวนการ

น�าไปสู่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ	(Best	Practice)	ในการพัฒนา

รูปแบบการจัดการน�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าของชุมชน

ได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยต่อไป

	 การขยายผลการวิจัยโดย

	 1.	การท�าวิจัยเชิงปริมาณ	ควบคู่กับการวิจัยเชิง

คุณภาพ	เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน

	 2.	การศีกษาในประเด็นอื่น	เช่น	แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศ	(Best	Practice),	การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน	(Lesson	

Development)	 การวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	

Development)	เป็นต้น
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บทคัดย่อ

	 วิจัยนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม	เพื่อน�าเสนอแนวทางการสื่อสารบูรณาการเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บนพื้นฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผลการวิจัยพบว่า	แนวทาง

การส่ือสารบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	ประกอบด้วย	(1)	การอบรมให้ความรู้เรื่อง

การจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	 (2)	 การอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ได้แก่	 ช่องทางการจัด

จ�าหน่ายออนไลน์	 เช่น	เฟซบุ๊ค	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายออฟไลน์	เช่น	การออกบูธ	และ	งานแสดงสินค้าต่างๆ	(3)	

การออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์	เช่น	คลิปวิดิโอ	

และ	โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	(4)	การออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์	เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย	ออฟไลน์	เช่น	ชิ้นงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์	ณ	จุดขาย	เพื่อใช้ส�าหรับการออกบูธและงานแสดงสินค้า

ต่าง	ๆ

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารบูรณาการ,	ภาพลักษณ์,	ยุคดิจิทัล

 

Abstract

	 This	qualitative	research	used	focus	group	method	for	proposing	integrated	communication	

guideline	to	promote	Thai	small	and	micro	community	enterprise	image	in	digital	era	based	on	cross	

cultural	 communication	 conceptual	 framework.	 Findings	 showed	 that	 integrated	 communication	 

guideline	to	promote	Thai	small	and	micro	community	enterprise	image	in	digital	era	is	consisted	of	(1)	 

accounting	training	(2)	distribution	channel	training	such	as	booths	and	exhibitions	(3)	advertising	and	public	 

relations	material	design	and	production	for	publishing	via	online	distribution	channel	such	as	VDO	clip	and	 

แนวทำงกำรสื่อสำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์วิสำหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล บนพื้น

ฐำนกรอบแนวคิดกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม: กรณีศึกษำวิสำหกิจชุมชนเพรำะรักกสิกรรม

Integrated Communication Guideline to Promote Thai Small and Micro 

Community Enterprise Image in Digital Era Based on Cross Cultural  

Communication Conceptual Framework: A Case Study of Because  

of Agriculture Affection Community Enterprise
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electronic	poster	(4)	advertising	and	public	relations	material	design	and	production	for	publishing	via	

offline	distribution	channel	such	as	Point	of	Purchase	communication	materials	(P.O.P)	for	booths	and	 

exhibitions.

Keywords: integrated	communication,	image,	digital	era

บทน�ำ
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	

12	 (พ.ศ.	2560-2564)	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไว้ทั้งหมด	10	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

	 1.	การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

	 2.	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล�้าในสังคม

	 3.	ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

	 4.	ยทุธศาสตร์การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 5.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

	 6.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ	การ

ป้องกนัการทจุรติประพฤติมชิอบ	และธรรมาภบิาลในสงัคม

ไทย

	 7.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์

	 8.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

วิจัย	และนวัตกรรม

	 9.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค	 เมือง	 และพื้นที่

เศรษฐกิจ

	 10.	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา	(ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ,	2562)

	 การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	

4.0	ส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการสื่อสารบูรณาการเพื่อส่ง

เสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	 เพราะผู้

บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการค้นคว้าข้อมูลเพื่อ

การตัดสินใจและต้องการความคุ ้มค่าจากสิ่งที่จะได้รับ	

(กรุงเทพธุรกิจ,	2562)

	 วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม	ซ่ึงเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนที่ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวโภชนาการสูงแบบครบ

วงจร	 ภายใต้ช่ือผลิตภัณฑ์	 “เพราะรัก”	 ผลิตภายใต้

ปรัชญา“ปลูกด้วยใจ	ให้เพราะรัก”	ด้วยกระบวนการผลิต

แบบเกษตรธรรมชาติ	บนพื้นท่ี	136	ไร่	ของชุมชนเกษตร	

“บ้านคลองเก้าข้าวอินทรีย์”	เป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชมที่

ต้องปรบัตวัในการสือ่สารบรูณาการเพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์

วิสาหกิจชุมชนไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและ

เข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้มากข้ึน

	 จากการลงพื้นท่ีพูดคุยกับทางกลุ่มพบว่าวิสาหกิจ

ชุมชนเพราะรักกสิกรรมมีปัญหาด้านการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์	ตัวอย่างเช่น	จะท�า

อย่างไรเพื่อให้ลูกค้าท่ีอยู่จังหวัดอ่ืนหรือพื้นท่ีอื่นสามารถ

ทราบข้อมูล	 รายละเอียดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน	 การ

ปลูกข้าวเป็นอย่างไร	 มีประโยชน์ทางโภชนาการอย่างไร		

วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรมจึงมีความต้องการส่งเสริม

ภาพลักษณ์วิสาหกิจ	 เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพราะรัก

กสิกรรมให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ	(ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ	ยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	12)

	 จากการศึกษางานเขียนของ	 พิจิตรา	 สึคาโม

โต้	 (2561)	 เร่ืองการปั่นป่วนของเทคโนโลยีสื่อออนไลน์	

(technological	disruption)	พบว่า	ในยุคปัจจุบัน	การ

ท�าการตลาดได้เปลีย่นไปอย่างมากจากเมือ่ก่อน	การท�าการ

ตลาดแบบออนไลน์	จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน	

เนื่องจากในอดีตยังไม่มีอุปกรณ์	(device)	ใดมารองรับการ

ท�าการตลาดแบบออนไลน์ได้

	 แต่ในปัจจุบันการท�าการตลาดแบบออนไลน์	จะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	เนื่องจากการปั่นป่วนของเทคโนโลยี
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ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อหลกั	ๆ ได้แก่	การเปลีย่นแปลง

ของคลื่นความถี่,	 การหลอมรวมของเทคโนโลยี	 และการ

ย้ายแพลตฟอร์ม

	 1.	การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่

	 ในอดีตคลื่นความถี่จะมีผลกับอุปกรณ์	 แค่ไม่กี่

ประเภท	เช่น	วิทยุ,	 โทรทัศน์,	รวมถึงโทรศัพท์มือถือ	 ซ่ึง

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของคลื่นความถี่เปลี่ยนไปอย่าง

มาก	เช่น	วิทยุกระจายเสียงมีความนิยมน้อยลง	เพราะการ

พัฒนาคลื่นความถี่ของโทรทัศน์มีการพัฒนาจากระบบ	 

แอนะล็อค	 (analog)	 เป็นดิจิทัล	 (digital)	ซึ่งให้คุณภาพ

เสียงและคุณภาพความคมชัดมากกว่าเดิมมาก	 รวมถึง

คล่ืนความถี่ของสัญญาณมือถือ	 จากเมื่อก่อนระบบ	 2G	

จะสามารถท�าได้แค่โทรเข้า-ออก	 หรือส่งเป็นข้อความได้

เท่านั้น	ซึ่งไม่สามารถรองรับการส่งเสริมชุมชนเกาะพิทักษ	์

และชุมชนหาดส้มแป้นได้	จนการมาถึงของ	3G	และ	4G	

สามารถท�าให้ทั้งสองชุมชนสร้างจุดเช็คอินต่าง	 ๆ	 เพื่อ

เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ดียิ่งข้ึน

	 2.	การหลอมรวมของเทคโนโลยี

	 เมื่อโลกของเราเข้าสู ่ยุคดิจิทัล	 เทคโนโลยีย่อม

ต้องพัฒนาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น	ในอดีต

หากต้องการฟังวิทยุจะต้องฟังผ่านเครื่องวิทยุเท่านั้น	 แต่

การมาของสมาร์ทโฟน	(smartphone)	ท�าให้วงการวิทยุ

ต้องพัฒนา	 หรือปรับตัวให้เข้ากับสมาร์ทโฟนมากยิ่งข้ึน	

โดยการสร้างแอพลิเคชั่นในการฟังวิทยุเพื่อท�าการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้โดยผ่าน

รายการวิทยุต่าง	ๆได้อีกด้วย

	 3.	การย้ายแพลตฟอร์ม

	 ในยคุดจิิทัล	การท�าการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

ท่ีจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	 คือ	 การท�าการตลาดออนไลน์	

(online	 marketing)	 เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยติด 

โซเชียลมีเดีย	(social	media)	อย่าง	เฟซบุ๊ก	(facebook)	

หรือไลน์	(line)	มากขึ้น	ซึ่งน้อยคนนักจะค้นหา	(search)	

หาข้อมูลต่าง	ๆ	ผ่านเว็บไซต์	(website)	จนท�าให้เกิดการ

ท�าการตลาดผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก	(facebook	fanpage)	

จะมีโอกาสส�าเร็จมากยิ่งขึ้น	จากกรณีดังกล่าว	สามารถใช้

โอกาสนี้ท�าการส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทย	โดย

อาจจะท�าการส่งเสริมภาพลักษณ์ผ่านแฟนเพจ	(fanpage)	

	 คณะผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าการสื่อสาร 

บูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุค

ดิจิทัล	บนพื้นฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

มีแนวทางอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 เพื่อน�าเสนอแนวทางการสื่อสารบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บนพื้น

ฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
	 1.	 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารบูรณาการในยุค

ดิจิทัล

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการสื่อสาร 

บูรณาการในยุคดิจิทัล	คือ	การสื่อสารเพื่อการท�าการตลาด

หรือส่งข้อมูลให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย	 ซึ่งการสื่อสารบูรณา

การในยุคดิจิทัล	 สามารถแบ่งออกเป็น	 2	 รูปแบบ	 ได้แก	่

การสื่อสารในแบบออนไลน์	และการสื่อสารแบบออฟไลน์

	 					1.1	การสื่อสารแบบออนไลน์	เป็นการสื่อสาร

โดยผ่านอุปกรณ์	 อย่าง	 เช่น	 สมาร์ทโฟน,	 คอมพิวเตอร์,	

โทรทัศน์	และวิทยุ	ซ่ึงการสื่อสารข้างต้นนับเป็นการสื่อสาร

แบบออนไลน์	(โดยในยุคปัจจุบันโลกของเราพัฒนาระบบ

เครือข่ายเพื่อการสื่อสารมาถึงยุคของ	5G	ซ่ึงคนส่วนมาก

สามารถเข้าถึงได้ในอนาคต	 เพราะในปัจจุบันนี้	 ผู้คนหัน

มาใช้โซเชียลมีเดียมากยิ่งข้ึน	ซ่ึงท�าให้สามารถรับข่าวสาร

ได้มากข้ึน	 การสื่อสารในแบบออนไลน์	 สามารถท�าส่ือ

ออนไลน์โดยผ่านทางเฟซบุ๊ก,	ยูทูบ	(youtube),	เว็บไซต	์

(website),	การตลาดดิจิทัล	(digital	marketing)	รวมถึง

สร้างรายได้โดยการขายสินค้าท้องถิ่นอย่างข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์คุณภาพดี	 หรือหมอนขวานผ้าขิด	 แบบออนไลน์

อย่างเฟซบุ๊กเพจ	(facebook	page)

	 					1.2	การส่ือสารแบบออฟไลน์เป็นการสื่อสาร

โดยผ่านตัวแปรท่ีสามารถจับต้องได้ในชีวิตจริง	 เช่น	ป้าย

โฆษณา,	 ใบปลิว	 หรือการเดินขบวนเพื่อโปรโมท	 เหตุผล

ที่ในปัจจุบันจ�าเป็นต้องใช้การสื่อสารแบบออฟไลน์	 ก็คือ	

ประชาชน	บางส่วนไม่มีเทคโนโลยี	เพื่อรองรับข่าวสารแบบ

ออฟไลน์	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องใช้การสื่อสารแบบ	ออฟไลน์

ในการสื่อสาร	(เดลินิวส์,	2562)

	 2.	 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	

ได้แก่	แนวคิดเรื่องสัญญะ

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการสื่อสาร
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ข้ามวัฒนธรรม	 คือ	 การสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรม

ของมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท�าให้กิจกรรมนั้น

เด่นขึ้นมาและส�าคัญ	วิถีของการด�าเนินชีวิตด้วยการเรียน

รู้จากกันและกัน	และเป็นวัฒนธรรมสืบต่อกันมา	ตัวอย่าง

เช่น	วันลอยกระทง	วันสงกรานต์	การประยุกต์ใช้รูปแบบ

และหลกัการการสือ่สารข้ามวฒันธรรมทีต้่องท�าการสือ่สาร

ทั้งในรูปแบบวัจนภาษา	(verbal	communication)	และ

อวัจนภาษา	 (non-verbal	 communication)	 ท่ีเป็นรูป

แบบสากล	 เพื่อเผยแพร่การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อส่ง

เสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยข้ามพรมแดนภาษา

ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

	 วัจภาษา	 คือ	 การสื่อสารที่ใช้ในระบบค�าและ

ประโยคโดยผ่านการพูด	การอ่าน		การฟัง	การเขียน	โดย

ใช้ค�าที่เป็นตัวสื่อความหมาย	ซึ่งประโยคใด	ๆ 	ค�าแต่ละค�า

จะมีวิธีเขียนและอ่านเพียงวิธีเดียวเท่านั้น	ตัวอย่างเช่น	การ

สร้างสโลแกน

	 อวจัภาษา	คอื	การสือ่สารทีไ่ม่ใช้ระบบค�าผ่านการ

อ่าน	การพูด	การฟัง	โดยจะเป็นการสื่อสารด้วยท่าทางหรือ

สัญลักษณ์ที่สามารถมองแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น	ตัวอย่างเช่น	

จราจร	ภาษามือ	สไมล์	ป้าย	(สยามรัฐออนไลน์,	2562)

	 	 	 	 	 2.1	 เมื่อประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง	 การสร้าง

แบรนด์	 4.0	 (branding	 4.0)	 ของ	 ปิยะชาติ	 อิศรภักด	ี

(2559)	 ในการสื่อสารบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์

ส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บนพื้น

ฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	อธิบายได้ดังนี้

	 การสร้างแบรนด์	4.0	คือ	เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง

ที่น�ามาปรับใช้กับการตลาด	 การที่จะท�าให้ภาพลักษณ์

ของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน	 ให้มีความทันสมัย

ขึ้น	ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีร่วมด้วย	และเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร

ส�าคัญให้แก่ลูกค้าเก่า	 หรือลูกค้าใหม่	 ให้สนใจสินค้าของ

เรา	 เช่น	 แนวคิดที่จะปรับอัตลักษณ์ให้ทันสมัยมากข้ึน

เพื่อตอกย�้าแบรนด์	 เพื่อกระตุ ้นลูกค้าเก่าให้กลับมาหา

เราใหม่	 เพราะภาพลักษณ์ใหม่ของเราและหาลูกค้าใหม่

เพราะความโดดเด่นของแบรนด์	 และเราจะท�าให้แบรนด์

มีมูลค่ามากขึ้น	 โดยการท�าให้แบรนด์ของเรามีความเป็น

มา	 เราควรสร้างเร่ืองเล่าให้ดึงดูดลูกค้า	 ให้สนใจแบรนด์

เรามากยิ่งขึ้น	และเป็นการเน้นย�้าให้ลูกค้าเก่าของเราเช่ือ

มั่นในแบรนด์ของเราไปในตัวด้วย	และส�ารวจความคิดเห็น

ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของเรา	รู้สึกอย่างไรเมื่อได้บริโภค

สินค้าของเรา	 และต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือไม	่

เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และน�าไปพัฒนาแบรนด์	ของเรา

ให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ออกมา

ให้พึงพอใจของลูกค้า	 และเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน	 เช่น	

หากเราเล่าเรื่องราวของแบรนด์	 ว่าเราดูแลใส่ใจขั้นตอน

การผลิตออกมามากแค่ไหน	สินค้าของเรามีคุณภาพเพราะ

สินค้าท�ามาจากวัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ	ปลอดภัยและดี

ต่อสุขภาพ	และท�าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์	โดยการ

สร้าง	เว็บเพจ	(web	page)	และ	โพสต์	(post)	รูปสินค้า	

แล้วใส่แคปชั่นหรือสโลแกนเข้าไปเพื่อดูดให้ลูกค้าสนใจ

มากยิ่งขึ้น	 ปรับหน้าร้านให้ทันสมัย	 เพิ่มสิ่งอ�านวยความ

สะดวก	เช่น	ช�าระเงินผ่านทางโทรศัพท์	เพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายผ่านทางออนไลน์	 ท�าแพ็จเกจสินค้าให้น่าสนใจ	

และสร้างความแตกต่างไปจากสินค้าอื่น	 ๆ	 เพ่ือโน้มน้าว

ให้ลูกค้ามาบริโภคสินค้าของเรา

	 การสร้างแบรนด์	4.0	หมายถึง	การสร้างแบรนด์

ให้มีบุคลิกภาพ	และมีชีวิต	มากกว่าจุดยืนทางธุรกิจ	จะท�า

อย่างนั้นได้รูปแบบทางธุรกิจจะต้องปรับตัวให้แบรนด์เป็น

จุดศูนย์กลาง

	 การสร้างแบรนด์	4.0	ประกอบด้วย	6	ส่วน	ดังนี้

	 					2.1.1	แก่นแท้ของแบรนด์	(brand	essences)	

หมายถึง	การท�าให้แบรนด์สามารถจับต้องได้หรือการหล่อ

หลอมตวัตนของแบรนด์	เช่น	วสิาหกจิชมุชนไทยไม่ใช่แค่ท�า

หน้าท่ีเป็นผู้ผลิตทางการเกษตรเท่านั้น	แต่	วิสาหกิจชุมชน

ไทยท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	 พึ่งพาตนเองได้และยัง

สร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น	 ยังมีการเพิ่มสิ่งอ�านวย

ความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย	เช่น	เราไปซ้ือของแล้วมี

ท่ีนั่งริมน�้าให้ความรู้สึกสดช่ืน	เห็นวิวเกษตรพืชผักผลไม้

	 	 	 	 2.1.2	 บุคลิกภาพของแบรนด์	 (brand	 per 

sonality)	หมายถึง	การสร้างแบรนด์ให้มบุีคลกิท่ีดมีีชีวติชวีา	

ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจแบรนด์ของเราผ่านทางการโฆษณา,	

การตลาด	เช่น	เราท�าเพิ่มการตลาดผ่านสื่อออนไลน์	มีหน้า

เว็บไซต์	 หรือ	 เพจ	 (page)	 ของวิสาหกิจชุมชนไทยบน 

เฟซบุ๊ก,	 อินสตาแกรม,	 และยูทูบ	 และผ่านสื่อออฟไลน์	

ผ่านทางใบปลิว,	ออกบูธ

	 						2.1.3	อัตลักษณ์ของแบรนด์	(brand	identity	

system)	หมายถึง	การสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์	ให้

สินค้าหรือแบรนด์ของเรามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น	ๆ 	

หรือส�าหรับคนที่มีความชอบ	ไลฟ์สไตล์เหมือนกับแบรนด์
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ของเรามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น	ๆ 	หรือส�าหรับคนที่

มีความชอบไลฟ์สไตล์เหมือนกับแบรนด์ของเราก็จะท�าให้

มีความรู้สึกดี	 เช่น	 สินค้าวิสาหกิจชุมชนไทยเป็นสินค้าท่ี

เป็นออแกนิค	(organic)	ปราศจากสารเคมี	100	%	เหมาะ

ส�าหรับคนที่รักสุขภาพ

	 	 	 	 	 2.1.4	 ความคาดหวังของแบรนด์	 (brand	

expected)	หมายถึง	สิ่งที่แบรนด์เป็น	สู่สิ่งที่ผู้บริโภครับ

รู้	ผ่านการมีกิจกรรม	หรือส่วนร่วมต่าง	ๆ	ที่แบรนด์จะน�า

เสนอต่อผู้บริโภค	เช่น	การซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แปรรูป

ต่าง	ๆ	ที่วิสาหกิจชุมชนไทยจะช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนคน

ที่ยากไร้มีชีวิตที่พอเพียง	 ท�าให้สมาชิกในชุมชนสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้

	 	 	 	 	 2.1.5	 การกระท�าของแบรนด์	 (brand	 

actions)	หมายถงึ	ค�าพูดพูดได้เสมอ	แต่จะกระท�านัน้คือสิง่

ส�าคัญ	เช่น	พืชผัก	สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนไทยปราศจาก

สารเคมี	ท�าให้ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าของเราเมื่อกินแล้วมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง	ได้พืชผักที่สดและใหม่อยู่เสมอ

	 	 	 	 	 	 2.1.6	 เรื่องเล ่าของแบรนด์	 (brand	 

storytelling)	คือ	การเล่าเรื่องราวที่ดีของแบรนด์	ท�าให้

ผู้บริโภคสนใจ	เช่น	คนรักสุขภาพ	ออกก�าลังกาย	หรือคน

กินเจ	 ต้องการออกไปซื้อผักมาท�าอาหาร	 และต้องการ

พักผ่อนมองวิวธรรมชาติ	ก็เลยไปซื้อที่วิสาหกิจชุมชนไทย	

เน่ืองจากมีสถานที่นั่งริมน�้า	และเห็นภาพพืชผัก	แถมยังได้

ผักที่ปราศจากสารเคมี

	 		2.2	เมื่อประยุกต์ใช้กับแนวคิดเรื่องการใส่รหัส	

และ	การถอดรหัส	 (encode	and	decode)	ของสจ๊วต	

ฮอลล์	 (Stuart	 Hall)	 (1973)	 ในการสื่อสารบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชน

ไทยในยุคดิจิทัล	 บนพื้นฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม	อธิบายได้ดังนี้

	 สจ๊วต	 ฮอลล์	 ได้อธิบายว่า	 ระบบรหัสของผู้ส่ง

สารและผู้รับสาร	 ในการถอดรหัสความหมายไม่จ�าเป็น

ต้องเข้าใจความหมายในชุดเดียวกัน	 เนื่องจากมีเหตุผลที่

ท�าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร	เข้าใจไม่ตรงกัน	เช่น	ภูมิหลัง,	

ประสบการณ์,	เพศ,	อายุ,	อาชีพ	เป็นต้น	ดังนั้น	ท�าให้	ของ

สจ๊วต	ฮอลล์ได้ค้นพบว่ามี	3	หลักการ	(กาญจนา	แก้วเทพ	

และสมสุข	หินวิมาน,	2551)

	 	 	 	 	 	 	 2.2.1	 การถอดรหัสท่ีจุดยืนของผู้รับสาร

เข้าใจตรงกับผู้ส่งสาร	(preferred	reading)	เช่น	ในงาน	

Thailand	 rice	 convention	 2019	 (Thailand	 rice	

convention	2019,	2562)	 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมงานทุกคน

เข้าใจในการส่งเสริมข้าวไทย	 และผู้ที่มาร่วมงานก็เข้าใจ

ในการส่งเสริมข้าวไทยด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	2.2.2	การถอดรหัสท่ีจุดยืนของผู้รับสาร

เข้าใจแตกต่างจากท่ีผู้ส่งสารใส่รหัส	แต่ยังคงมีความเข้าใจ

ตรงกนั	โดยทีไ่ม่คดัค้านอย่างชดัเจน	(negotiated	reading)	

เช่น	การท่ีผู้เข้าร่วมกันมีความคิดต่างจากงาน	Thailand	

rice	convention	ว่าข้าวไทยสามารถท�าอะไรได้มากกว่า

ท่ีมีอยู่	แต่ยังคงมีการส่งเสริมข้าวไทย	ยังไม่มีข้อขัดแย้งที่

ไม่เห็นด้วย

	 	 	 	 	 	 	 2.2.3	 การถอดรหัสที่ จุดยืนของผู ้ รับ

สารขัดแย้ง	 คัดค้าน	 ไม่ตอบสนองต่อผู ้รับสาร	 (oppo 

sitional	reading)	เช่น	การที่ผู้เข้าร่วมงาน	Thailand	rice	 

convention	 ไม่เห็นด้วยที่จะน�าข้าวไทยมาแปรรูป	 เพื่อ

การส่งออกไปขายในท่ีต่าง	ๆ	เพราะจะท�าให้ข้าวไทยไม่มี

คุณภาพ	เป็นต้น

	 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกับแนวคดิ

การสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัล	และ	แนวคิดเกี่ยวกับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษา	(conceptual	framework)	ดังนี้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ขั้นตอนในกำรวิจัย

	 เพ่ือน�าเสนอแนวทางการสื่อสารบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บนพื้น

ฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

	 1.	 เพื่อจัดการความรู ้เกี่ยวกับแนวทางการสื่อ 

สารบรูณาการเพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์วสิาหกจิชมุชนไทยใน

ยคุดจิทิลั	บนพืน้ฐานกรอบแนวคิดการสือ่สารข้ามวฒันธรรม	

	 คณะผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	

research)	 โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ ่ม	 (focus	 group)	

ประชากรกลุ่มเป้าหมายจ�านวนทั้งส้ิน	57	คน	โดยจ�าแนก

เป็นกลุ่มเป้าหมาย	2	กลุ่ม	ได้แก่

	 กลุ่มที่	1:	กลุ่มผู้สนใจเรื่องการสื่อสารบูรณาการ

ในยุคดิจิทัล	 ซึ่งในที่นี้	 คือ	 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัล	 (Integrated	

communication	in	digital	era	:	00000143)	ในภาค

เรียนที่	1	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	31คน

	 กลุ ่มที่ 	 2:	 กลุ ่มผู ้สนใจเรื่องการสื่อสารข้าม

วฒันธรรม	ซ่ึงในทีน่ี	้คอื	นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 (Cross-cultural	 commu 

nication:	00000142)	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2562	

จ�านวน	26	คน

	 2.	เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารบูรณาการเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บนพื้น

ฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

	 คณะผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	 เพื่อศึกษาว่า

เพื่อศึกษาว่า	 ผู้บริโภคสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนไทยมีมุม

มองต่อบทบาทเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร	 โดยใช้วิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	 (questionaire)	 เก่ียว

กับช่องทางการสื่อสารท่ีผู้บริโภคสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน

ไทยเปิดรับมากท่ีสุด	ซ่ึงได้แก่

	 				2.1	โครงข่ายดิจิทัล	หมายถึง	โครงข่าย	ไฟเบอร์

ออฟติก	(fiber	optic)	กับการสื่อสาร,	วิวัฒนาการสมาร์

ทโฟนและการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือ,	อินเตอร์เน็ต,	

เทคโนโลยี	 4G,	 การแพร่ภาพโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัล,	

การสื่อสารดิจิทัลผ่านเครือข่าย	4G	และ	5G	ในประเทศ,	

การติดต่อสื่อสารแบบไร้สายดิจิทัล	 1G-4G,	 บทบาทของ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารการถ่ายทอดสดฟุตบอล

ไทยพรีเมียร์ลีก,	การส่ือสารในยุคดิจิทัล,	 เทคโนโลยี	4G,	

เทคโนโลยีของระบบ	4G,	คนไทยกับการสื่อสารดิจิทัลผ่าน

เครือข่าย	4	G

	 			2.2	การตลาดดจิทัิล	หมายถึง	การสือ่สารทางการ

ตลาดในยุคดิจิทัล,	 กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล,	 โมเดล

ธุรกิจ	O2O	หรือ	 ธุรกิจออนไลน์ไปยังออฟไลน์	 (online	

to	offline)

	 	 	 2.3	 อุปกรณ์ดิจิทัล	 หมายถึง	 บทบาทของ

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�าวัน,	 โทรศัพท์เคลื่อนที่,	 การ

สื่อสารผ่านภาพถ่ายดิจิทัล,	บทบาทของเทคโนโลยี	ดิจิทัล,	

บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล,	เทคโนโลยีดิจิทัล,	เทคโนโลยี

การถ่ายภาพในยุคยุคดิจิทัล

	 	 	 2.4	 เครือข่ายดิจิทัล	 หมายถึง	 เทคโนโลยี

สารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม,	 การถ่ายทอด
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ความรู้บนโลกออนไลน์

	 2.5	ระบบปฏิบัติการดิจิทัล	หมายถึง	e-learning,	

ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน,	 การติดต่อสื่อสารแอพ

พลิเคชั่นไลน์บนสมาร์ทโฟน,	 การบริการอิเล็กทรอนิกส	์ 

(e-service)

	 1.3	 เพื่อน�าเสนอแนวทางการสื่อสารบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บน

พ้ืนฐานกรอบแนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

	 คณะผูว้จิยัใช้การวจิยัเชงิคณุภาพ	เกบ็ข้อมลูจากผู้

ให้ข้อมูลส�าคัญได้โดยการเจาะจง	และตรวจสอบข้อมูลผล

การศกึษาดงักล่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญ	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลูโดย

การสัมภาษณ์	การสังเกตในสนามการวิจัย	และการสนทนา

กลุ่ม	เครื่องมือที่ใช้ได้แก่	แนวค�าถามการสัมภาษณ์และการ

สนทนากลุ่ม	เครื่องบันทึกภาพและบันทึกเสียง	เครื่องเขียน	

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	ได้แก่

	 1.	ศึกษาการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทย

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	โดยอธิบายความหมาย	รูปแบบและ

หลักการการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลที่ต้องท�าการ

สื่อสารทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

	 2.	ศึกษาการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทย

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 โดยใช้แนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด	์

4.0	การอธิบายรูปแบบและหลักการการสื่อสารบูรณาการ

ในยุคดิจิทัลที่ต้องท�าการสื่อสารทั้งในแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์

	 3.	ศึกษาการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลในการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทย

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง	 การใส่

รหัส	 และ	การถอดรหัส	 (encode	 and	decode)	 ของ

สจ๊วต	 ฮอลล์	 (Stuart	 Hall)	 (1973)	 ในการสื่อสารแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อท�าการประชาสัมพันธ์เพื่อท�า

แคมเปญโปรโมตข้าวไทยผ่านสื่อออนไลน์-นิตยสารระดับ

โลก

ผลกำรวิจัย
	 ในการวิจัยคร้ังนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย

ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม	(focus	group	interview)	เพื่อน�า

เสนอแนวทางการสือ่สารบรูณาการเพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์

วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	 บนพ้ืนฐานกรอบแนวคิด

การสือ่สารข้ามวฒันธรรม	โดยด�าเนนิการวจิยัระหว่างเดอืน

กุมภาพันธ์	2562	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	2563	เป็นระยะเวลา	

13	เดือน	ผลการวิจัย	มีรายละเอียดดังนี้

	 แนวทางการสื่อสารบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพ

ลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	ประกอบด้วย

	 1.	การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท�าบัญชีรายรับ

รายจ่าย

	 วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการให้กลุ่มนักศึกษา	

ช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรมให้มีความเข้ม

แข็งด้านสังคมและชุมชน	โดยการอบรมให้ความรู้	เพื่อให้

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	ภายใต้หัวข้อ

	 			1.1	การจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่ายภายในครัว

เรือน	เพื่อประโยชน์ชุมชน

	 			1.2	การจัดท�ากองทุนหมู่บ้าน	ในรูปการออม

เงิน	เพื่อประโยชน์ชุมชน

	 					1.3	การจดัสวสัดกิารเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิ

และชุมชน	เพื่อประโยชน์ชุมชน

	 2.	การอบรมให้ความรูเ้รือ่งการพฒันาช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายท้ังในแบบออนไลน์และออฟไลน์

	 	 	 2.1	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์	 ได้แก่

เฟซบุ๊ควิสาหกิจชุมชน	 เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ออนไลน์	 เปิดการสั่งซ้ือสินค้าของวิสาหกิจชุมชนโดย

เฉพาะสินค้าแบบจัดชุด	 (box-set)	 แบบสั่งจองล่วงหน้า	

(pre-order)	ผ่านทางเพจเฟชบุ๊ค

	 	 	 	2.2	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายออฟไลน์	 ได้แก่

การออกบูธงานแสดงสินค้าต่าง	ๆ

	 3 . 	 การออกแบบและผลิต ช้ินงานโฆษณา

ประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ออนไลน์	ได้แก่

	 					3.1	คลิปวิดิโอ	เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ของวิสาหกิจชุมชน	 เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คของ

วิสาหกิจชุมชน

	 	 	 	 3.2	 โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	

poster/	 e-poster)	 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ

วิสาหกิจชุมชน	 เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางเฟซบุ ๊คของ

วิสาหกิจชุมชน

	 4 . 	 การออกแบบและผลิต ช้ินงานโฆษณา

ประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
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ออฟไลน์	 เช่น	 ชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ณ	 จุดขาย	

(Point	 Of	 Purchase	 communication	 materials:	

P.O.P)	เพื่อใช้ส�าหรับการออกบูธ	(booth)	งานแสดงสินค้า	

(exhibition)	ต่าง	ๆ	ได้แก่

	 			4.1	ป้ายเพ่ือให้ข้อมูลโภชนาการ	(nutrition	

fact	 sheet	 tag)	 เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าผลิตภัณฑ์	 ของ

ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิคไร้สารอินทรีย์มีประโยชน์

ทางโภชนาการสูง	 มีสรรพคุณรักษาโรคเบาหวานได้	 ให้

ข้อมูลดัชนีน�้าตาล	(Glycemic	Index:	GI	tag)	คือ	เพื่อให้

ผู้บริโภครับรู้ว่าอาหารที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตต่าง	

ๆ	น้ันสามารถเพิ่มระดับน�้าตาลในเลือดได้มากน้อยต่างกัน

แค่ไหน	ซึ่งวัดจากระดับน�้าตาลในเลือดหลังทานอาหารที่มี

คาร์โบไฮเดรตประมาณ	50	กรัม	เทียบกับน�้าตาลกลูโคส

หรือขนมปังขาวทีเ่ป็นค่ามาตรฐานคอื	100และเป็นสนิค้าได้

รับการรับรองจาก	OTOP	Signature	ของจังหวัดปทุมธาน	ี

และกรมการข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นต้น

	 			4.2	ใบปลิว	(leaflet)	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางจัดจ�าหน่ายแบบ

ออฟไลน์

	 		4.3	ตารางราคา	(pricelist)	เพื่อให้สมาชิกใน

วิสาหกิจชุมชนสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้

	 		4.4	แบนเนอร์	(banner)

	 		4.5	คัทเอาท์มาสคอต	(mascot	cutout)

	 		4.6	ตัวอย่างสินค้าจัดชุด	(product	box-set	

mock-up)

	 		4.7	ชั้นวางสินค้า	(product	shelf)

อภิปรำยผล
	 ข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารบูรณาการ

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บน

พ้ืนฐานกรอบแนวคดิการสือ่สารข้ามวฒันธรรม:	กรณศีกึษา

วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม	สามารถสรุปได้ว่า

	 แนวทางการสื่อสารบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพ

ลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	ประกอบด้วย

	 1.	การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท�าบัญชีรายรับ

รายจ่าย	ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานในการเสริมสร้างและ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง

แบรนด์	 4.0	 ของ	 ปิยะชาติ	 อิศรภักดี	 (2559)	 กล่าวคือ	

การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	

เป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งด้าน

สังคมและชุมชน	และมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ

	 2.	การอบรมให้ความรูเ้รือ่งการพฒันาช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย	 ซ่ึงเป็นกระบวนการท�างานในการเสริมสร้าง

และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สอดคล้องกับแนวคิดการ

สร้างแบรนด์	4.0	ของ	ปิยะชาติ	อิศรภักดี	(2559)	กล่าว

คือ	การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	

เป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งด้าน

สังคมและชุมชน	และมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ

	 3 . 	 การออกแบบและผลิต ช้ินงานโฆษณา

ประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ออนไลน์	ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานในการเสริมสร้างและ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง	 การ

ใส่รหัส	และ	การถอดรหัส	(encode	and	decode)	ของ

สจ๊วต	ฮอลล์	(Stuart	Hall)	(1973)	กล่าวคือ	การออกแบบ

และผลิตช้ินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์	เป็นการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ	และมีความเข้ม

แข็งด้านความยั่งยืน

	 4.	 การออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

ออฟไลน์	 เช่น	 ช้ินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์	ณ	 จุด

ขาย	เพื่อใช้ส�าหรับการออกบูธและงานแสดงสินค้าต่าง	ๆ	

ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานในการเสริมสร้างและพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 สอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง	 การใส่รหัส	

และ	การถอดรหัส	 (encode	and	decode)	ของสจ๊วต	

ฮอลล์	(Stuart	Hall)	(1973)	กล่าวคือ	การออกแบบและ

ผลิตช้ินงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ออฟไลน์	เป็นการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ	และมีความเข้ม

แข็งด้านความยั่งยืน

 อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 1.	 อภิปรายผลการวิจัยบนพื้นฐานแนวคิดเรื่อง	

การสร้างแบรนด์	 4.0	 (branding	 4.0)	 ของ	 ปิยะชาติ	 

อิศรภักดี	(2559)	อธิบายได้ดังนี้

	 				1.1	แก่นแท้ของแบรนด์	(brand	essences)	

ส�าหรบัข้าวเพราะรกั	เป็นข้าวทีผ่่านการดแูลและขัน้ตอนการ

ปลูกท่ีมีความพิถีพิถันจนออกมาเป็นข้าวสวยท่ีมีเมล็ดอวบ

อิม่	เมือ่เราได้รับประทานจะได้กลิน่ทีม่คีวามเฉพาะแตกต่าง
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ไม่เหมือนใคร	ตัวอย่างเช่น	การสื่อสารแก่นแท้ของแบรนด์

ข้าวเพราะรักว่าเป็นข้าวทีป่ลกูทีจ่งัหวดัปทมุธานซีึง่ถอืได้ว่า

เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาชีพท�าการเกษตรเป็นหลักมีแหล่งน�้า

ธรรมชาติ	การชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตร	พื้นท่ีท่ี

อุดมสมบูรณ์	 ได้แก่	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	 ซ่ึง

ข้าวเพราะรกัของชุมชนเพราะรกักสกิรรมเป็นข้าวอนิทรย์ีที่

มีการปลูกแบบไร้สารเคมี	มีคุณค่าทางโภชนาการและข้าว

บางชนิดมีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอย่างมากและ

ท�าให้กลายเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ข้าว	“เพราะรัก”	โดย

มีผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย	6	ชนิด	ดังนี้

	 	 1.1.1	ข้าวหอมปทมุอนิทรย์ี	ซึง่มลีกัษณะ

เด่นคือ	เม็ดยาว	นุ่ม	เหนียว	มีกลิ่นหอมคล้ายข้าวหอมมะลิ	

ปลูกได้ตลอดทั้งปี

	 	 1.1.2	 ข้าวหอมอินทรีย์	 กข.43	 ซ่ึงมี

ลักษณะเด่นคือ	มีค่าดัชนีน�้าตาลต�่า	เหมาะกับคนกลัวอ้วน

และป่วยเป็นโรคเบาหวาน

	 	 1.1.3	ข้าวหอมมะลิ	105	อินทรีย์	ซ่ึงมี

ลักษณะเด่นคือ	เป็นข้าวหอมนุ่ม	 เหนียว	มีความอ่อนนุ่ม

เป็นพิเศษ

	 	 1.1.4	 ข้าวกล้องสินเหล็กอินทรีย์	 ซ่ึงมี

ลักษณะเด่นคือ	เป็นข้าวสีขาว	ที่มีกลิ่นหอม	ช่วยแก้ปัญหา

โรคเบาหวานได้ท�าให้สภาวะด้ือต่ออินซูลีนลดลง	และการ

ท�างานของตับอ่อนดีขึ้น

	 	 1.1.5	ข้าวหอมนิลอินทรีย์	ซึ่งมีลักษณะ

เด่นคอื	ช่วยบ�ารงุประสาทและความจ�า	อกีทัง้ยงัมฟีอสฟอรสั

ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง

	 	 1.1.6	 ข้าวกล้องทับทิบชุมแพอินทรีย	์

ซ่ึงมีลักษณะเด่นคือ	เป็นลูกผสมข้าวสังข์หยดกับข้าวหอม

มะลิ	มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ	ธาตุเหล็ก	และฟอสฟอรัส	

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบ�ารุงโลหิตดังนั้นข้าวของชุมชน

เพราะรักกสิกรรมจึงเหมาะกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพทุกเพศ

ทุกวัย	เพราะข้าวอินทรีย์เป็นข้าวไร้สารเคมี	มีสารป้องกัน

และบ�ารุงผิวพรรณ	จึงเหมาะกับคนที่รักสุขภาพและสนใจ

ในข้าวอินทรีย์

	 	 	 	 	 1.2	 บุคลิกภาพของแบรนด์	 (brand	 per 

sonality)	การสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	จากข้าวไทย	โดยการ

โฆษณาหรือมีกิจกรรมการออกบูท,	 ภาพโปรโมช่ันสินค้า	

เป็นต้น	 เพื่อท�าให้ลูกค้าเห็นว่าแฟนเพจของชุมชนเพราะ

รักกสิกรรมมีข่าวสารอัพเดทอยู่ตลอดเวลา

	 	 	 	 	 1.3	 ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์	 (brand	

identity	system)	“ข้าวเพราะรัก	ไร้สารเคมี	ดีต่อสุขภาพ	

บ�ารุงผิวพรรณ	 จากใจชาวนา”	 ข้าวเพราะรักของชุมชน

เพราะรักกสิกรรมเป็นข้าวอินทรีย์	เพราะข้าวอินทรีย์เป็น

ข้าวไร้สารเคมี	มีสารป้องกันและบ�ารุงผิวพรรณ	จึงเหมาะ

กับคนท่ีรักสุขภาพและสนใจในข้าวอินทรีย์

	 	 	 	 	 1.4	 ความคาดหวังของแบรนด์	 (brand	 

expected)	จากการส�ารวจหรอืการตรวจสอบแฟนเพจของ

ชุมชนเพราะรักกสิกรรม	คณะผู้วิจัยส�ารวจได้ถึงพฤติกรรม

ของลูกค้าโดยการกดไลค์	 กดแชร์	 หรือคอมเมนท์	 ซึ่ง

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสนใจที่จะสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์

ข้าวอินทรีย์ของชุมชนเพราะรักกสิกรรม	ซึ่งท�าให้การผลิต

และการส่งออกเพิ่มข้ึนได้

	 	 	 	 	 1.5	 การกระท�าของแบรนด ์	 (brand	 

actions)	ข้าวเพราะรัก	กลุ่มของชุมชนเพราะรักกสิกรรม

ไม่ได้เน้นขายแค่สินค้าซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม

จะท�าควบคู่โดยการให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของข้าว

แต่ละชนิดว่ามีคุณสมบัติอย่างไร	 เพ่ือให้ผู้ที่เลือกบริโภค

สินค้าของวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรมได้มั่นใจและ

ใว้ใจในคุณภาพและสินค้าของชุมชนเพราะรักกสิกรรม

	 	 	 	 	 1 .6	 เรื่ อง เล ่ าของแบรนด ์ 	 (brand	 

storytelling)	 เป็นข้าวที่ปลูกในจังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งเป็น

จังหวัดท่ีปลูกข้าวเยอะเป็นอันดับ1ของประเทศไทย

	 2.	 อภิปรายผลการวิจัยบนพื้นฐานแนวคิดเรื่อง	

การใส่รหัส	 และการถอดรหัส	 (encode	 and	decode)	

ของ	กาญจนา	แก้วเทพ	และ	สมสุข	หินวิมาน	(2551)	ใน

การสื่อสารบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์	ส่งเสริมภาพ

ลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	 บนพ้ืนฐานกรอบ

แนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	อธิบายได้	ดังนี้

	 การสือ่สารข้ามวฒันธรรมเรือ่งข้าว	ข้าวต้องเปล่ียน

เป็นภาษาสากลและใช้ภาพสากล	 เช่น	 RICE	 และตรา

ข้าวควรใช้ภาษาสากล	เช่น	“Because	of	Agricultural	 

Affection	Community	Enterprise’s	Rice”	เพื่อการ

จดจ�าได้ง่ายข้ึน	ข้าวทีด่ต้ีองมจีมกูข้าวเพราะสารอาหารจาก

ข้าวจะถูกกักเก็บไว้ที่จมูกข้าว	ข้าวที่มีเมล็ดอุดมสมบูรณ์มา

จากความใส่ใจของชาวนา	ซึง่จะเป็นสารทีช่่วยสือ่ให้คนต่าง

วัฒนธรรมเกิดภาพจ�าท่ีง่ายข้ึนเก่ียวกับข้าวตราเพราะรัก

	 ผู ้ส ่งสารสามารถเข้ารหัสความหมายของการ

บริโภคข้าวอินทรีย์เพราะรักโดยใช้ชุดความหมายในรูป

แบบ
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	 			2.1	มายาคติ	(myth)	อย่างเช่น	ข้าวตราเพราะ

รักที่สร้างภาพจ�าว่าข้าวที่ดีต้องปลูกท่ีจังหวัดปทุมธานี

เท่านั้น	 เพราะจะมีสารอาหารและสารบ�ารุงผิวพรรณท่ีด	ี

เป็นข้าวที่บริโภคแล้วดีมาจากข้างใน	เมื่อรับประทานข้าว

ตราเพราะรักแล้วจะท�าให้ผิวดี	มีออร่า	สุขภาพดี	ลดโรค

ภัย

	 			2.2	วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่	(lived	culture) 

/	วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึก	(recorded	culture)

	 วัฒนธรรมการกินของผู ้คนในจังหวัดปทุมธาน	ี

คือ	การรับประทานข้าวแบบต้ังวงกินร่วมกันในครอบครัว	

จังหวัดปทุมธานี	นอกจากนี้ยังมีประเพณีไหว้พระแม่โพสพ	

ซึง่เป็นประเพณีอันดีงามและขอให้ข้าวทีต้ั่งต้นข้าว	มผีลผลติ

ที่ดี	ตามความเชื่อก่อนลงมือในการท�านาฤดูกาลใหม่	เพื่อ

เป็นการท�าขวัญข้าวที่ก�าลังเริ่มต้นข้าวเพื่อเป็นการสืบสาน

ประเพณีไหว้พระแม่โพสพให้สืบทอดต่อกัน	มายังปัจจุบัน

	 	 	 	 2.3	 การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม	 (cultural	

reproduction)

	 เป็นการพฒันาข้าวจากเดมิใหด้ีขึน้ในทกุด้าน	เพิ่ม

ช่องทางในการโฆษณาให้มากขึ้น	โดยการลงสตอรี่เรื่องราว

หรอืท�าคลปิเกีย่วกบัข้าวตราเพราะรกัลงใน	YouTube	หรอื

การออกแบบตัวน�าโชคหรือการ์ตูนสัญลักษณ์หรือ	 แมส

คอตหรือมาสคอต	 (mascot)	 ที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าว

ตราเพราะรักเพื่อการสร้างภาพจ�าซ�้า	ๆ	ให้ติดอยู่ในความ

จ�าของผู้รับสาร

	 			2.4	สัญวิทยา	ของ	Roland	Barths

	 	 	 	 	 	 2.4.1	 ตัวหมาย	 (signifier):	 ข้าว	 ต้อง 

เปล่ียนเป็นภาษาสากล	คือ	RICE	และเมล็ดข้าวท่ีปลูกใน

จังหวัดสุพรรณ	 เป็นข้าวที่มีเมล็ดอุดมสมบูรณ์และมีจมูก

ข้าวที่ดี	เพราะสารอาหารจะอยู่ท่ีจมูกข้าว

	 	 	 	 	 	 2.4.2	 ตัวหมายถึง	 (signified):	 ตราสัญ 

ลักษณ์ประกอบด้วย	ข้าวสีชมพู	ซึ่งป็นข้าวที่ปลูกจากสภาพ

ดนิทีดี่อดุมสมบรูณ์และความใส่ใจของชาวนาซึง่เป็นสมาชกิ

วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม

	 	 	 	 	 	 2.4.3	 สัญญะ	 (sign):	 ข้าวเพราะรักเป็น 

ข้าวที่ดี	ไร้สารเคมี	มีสารอาหารที่ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ	บ�ารุง

สายตา	และป้องกันโรคต่าง	ๆ 	เมือ่รบัประทานข้าวเพราะรกั

แล้วจะเป็นการบ�ารุงสุขภาพมาจากภายใน	ท�าให้ภายนอก

ดูมีสุขภาพดีและมีออร่า

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ในการศกึษาเรือ่ง	“แนวทางการสือ่สารบรูณาการ

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วิสาหกิจชุมชนไทยในยุคดิจิทัล	บน

พืน้ฐานกรอบแนวคดิการสือ่สารข้ามวฒันธรรม:	กรณีศึกษา

วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม”	สามารถใช้ประยุกต์ใช้

แนวคิดเรื่อง	“การท�าการตลาดผ่านสมาร์ทโฟน	(mobile	

marketing)”	 ของ	 Ian	 Dodson	 (2016)	 ในศึกษาการ

ท�าการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่	ใช้โทรศัพท์เป็น

สื่อกลางในการขายสินค้า	 หรือบริการระหว่างวิสาหกิจ

ชุมชนไทยกับผู้บริโภค	ได้แก่

	 1.	ผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น	หรือ	บริการสาร

สั้น	(Short	Message	Service:	SMS)	คือ	การส่งข้อความ

ในรูปแบบตัวอักษรผ่านทางมือถือ	เช่น	เราส่งข้อความเกี่ยว

กับสินค้า	พืชผัก	ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง	ๆ	จาก	วิสาหกิจ

ชุมชนไทยไปยังมือถือของลูกค้า	 บอกคุณประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์ผ่านทางตัวอักษร

	 2.	 ผ่านทางบริการส่งข้อความแบบภาพ	 เสียง	

หรือ	 วีดีโอ	 (Multimedia	Messaging	Service:	MMS)	

คือ	การส่งข้อความรูปภาพไปยังมือถือของคนอื่น	ๆ	 เช่น	

วิสาหกิจชุมชนไทยส่งรูปภาพพืช	ผัก	ผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ผ่าน

ทางโทรศัพท์มือถือ

	 3.	ผ่านทาง	สถานีฐาน	หมายถึง	การส่งข้อความ

ผ่านทางสถานีฐานไปยังพื้นที่ที่อยู่ในสัญญาณการควบคุม

ของสถานีฐาน	โดยข้อความจะปรากฏอยู่บนหน้าจอ	3-4	

นาที	ก็จะลบไปเอง	เช่น	เราสามารถส่งข้อความผ่านสถานี

ฐานไปยังพื้นที่หนึ่งที่มีการต่อสัญญาณเกี่ยวกับสินค้าจาก

วิสาหกิจชุมชน	 และข้อความจะปรากฏข้ึน	 สถานที่ต่อ

สัญญาณกันและจะลบไปเองในเวลา	3-4	นาที

	 4.	 ผ่านทาง	Mobile	TV/	 วิดีโอ	หมายถึง	การ

ท�าการตลาดผ่าน	TV	โดยการใช้รูปภาพ,	วิดีโอ,	ข้อความ

ตัวหนังสือ	และข้อความเสียงได้	เช่น	ท�าการโฆษณาสินค้า

จากวิสาหกิจชุมชนไทยโดยการใส่รูป	 พืช	 ผัก	 ผลิตภัณฑ์

ต่าง	ๆ	ท�าเป็นวิดีโอโฆษณา	ผ่านทาง	TV

	 5.	 ผ่านทางโมบาย	 แอปพลิเคชัน	 (mobile	 

application)	 หมายถึง	 การท�าการตลาดผ่านทาง	 แอป 

พลิเคช่ัน	(application)	บนมือถือ	ให้ผู้บริโภคท่ีสนใจเข้า

มาดูและสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง	ๆ 	ในมือถือ	
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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยการศึกษาปัญหาทางจริยธรรมในการใช้งานสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน	ยกตัวอย่างการใช้งานเฟซบุ๊ก	ซึ่งเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในการใช้งานบ่อยท่ีสุด	จึงได้ท�าการ

วิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ปัญหาสังคมออนไลน์ตามทัศนะของคานท์	โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้	(1)	เพ่ือวิเคราะห์

ปัญหาจริยธรรมในสังคมออนไลน์	(2)	เพื่อวิเคราะห์แนวคิดจริยศาสตร์ของคานท์กับปัญหาจริยธรรม	(3)	เพื่อวิเคราะห์

ปัญหาสังคมออนไลน์ในทัศนะจริยศาสตร์ของคานท์	ผลการวิจัยพบว่า	ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ�านวน

มาก	 ทั้งเด็ก	 วัยรุ่น	 และผู้ใหญ่	 โดยมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากเป็นอันดับหนึ่ง	 โดยปัญหาท่ีพบน้ันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ในการใช้งาน	ใช้เพ่ือแสดงความคิดเห็นแบบผิด	ๆ	ใช้เป็นช่องทางในการโจรกรรม	หลอกลวง	และการเสพติดสื่อ

สังคมออนไลน์	ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมออนไลน์ท่ีมีคนจ�านวนมากใช้งานอยู่จึงท�าให้ดูว่าใน

ปัจจุบันน้ีความปลอดภัยในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ยิ่งลดน้อยลงไป	แม้ว่าสังคมออนไลน์จะเปิดเป็นพื้นท่ีอิสระให้กับ

ทุกเพศทุกวัยได้ใช้งาน	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	เพื่อตอบสนองความต้องการความสะดวกในการติดต่อสื่อระหว่าง

กัน	ซึ่งคานท์มองว่าการกระท�าบางอย่างอาจถูกต้อง	เช่น	การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นจริงท่ีไม่ได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนหรือ

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและส่งผลต่อไปยังผู้ใช้งานคน 

อื่น	ๆ	ถือว่าเป็นการส่งก�าลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์สามารถน�าไปปรับใช้และการพัฒนาชีวิตของตนเองได้

ค�ำส�ำคัญ: สังคมออนไลน์,	จริยธรรม,	ศีลธรรม,	คานท์

 

Abstract

	 With	both	advantages	and	disadvantages	of	social	media,	the	researcher	was	 interested	in	

conducting	 the	 research	 study	 of	 the	 analytical	 study	 of	 social	media	 communication	 based	 on	

Kant’s	theory.	The	objectives	of	this	study	are	(1)	to	analyze	morality	on	social	media	(2)	to	analyze	 

Deontological	 Ethics	 of	 Kant	 and	moral	 problems	 (3)	 to	 analyze	 social	 media	 problems	 and	

Kant’s	Ethics.	The	research	result	showed	that,	nowadays	youths,	teenagers,	and	adults	are	using	 

Facebook	as	their	first	selected	social	media.	All	social	media	problems	were	started	from	misconduct	 

using,	improper	comments,	stealing	&	cheating	chances	as	well	as	social	media	addiction	resulted	in	 

reducing	the	security	of	social	media	using.	The	online	community	are	open	for	everyone	to	exchange	

กำรวิเครำะห์ปัญหำสังคมออนไลน์ตำมทัศนะของคำนท์
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information,	enjoy	convenient	communication,	Kant	sees	that	some	actions	may	be	correct,	such	as	

disseminating	true	information	that	does	not	desire	compensation	or	using	social	media	as	a	guideline	

to	improve	the	quality	of	life	and	affect	the	user.	Others	are	considered	encouragement	to	fellow	

humans	to	be	able	to	apply	and	improve	their	lives.

Keywords: Social	Media,	Ethics,	Morality,	Kant

บทน�ำ
	 ปัจจุบันข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์	มี

ท้ังคณุและโทษขึน้อยูก่บัตวับคุคลทีน่�าเสนอออกมา	แต่ทัง้นี้

ประเด็นที่ต้องการศึกษานั่นคือ	 ปัญหาอะไรบ้างที่ปรากฏ

บนสื่อสังคมออนไลน์	 โดยใช้กรอบแนวคิดทางจริยธรรม

เป็นหลัก	ซึ่งจริยธรรมนี้ไม่ใช่ข้อบังคับหรือตัวกฎหมาย	ท่ี

จะสามารถใช้บังคับได้กับทุกคน	แต่เปรียบเสมือนข้อตกลง

ส�าหรับผู้ใช้งานส่ือสังคมออนไลน์พึงทราบและควรกระท�า

ตาม	 ไม่มีบทลงโทษ	 เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงสิ่งนั้นถูกหรือ

ผิด	 ที่บุคคลหนึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าท่ีตนได้

กระท�าลงไป	เมื่อมองให้ลึกลงไปจะเห็นได้ว่าตัวจริยธรรม

นี้ได้ถูกอิงอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

แต่ละสังคม	ซึ่งบรรดานักปราชญ์ต่างก็ได้แสดงทัศนะทาง

จรยิธรรมของตนทิง้ไว้ให้คนรุน่หลงัได้น�ามาคิดวเิคราะห์ตาม	

เช่น	อริสโตเติล,	คานท์,	คานธี	เป็นต้น	ได้เสนอแนวคิดใน

การด�าเนนิชวีติในสงัคม	จนต่อมาได้พฒันากลายเป็นทฤษฎี

หรือหลักการ	 ที่เรียกว่า	 “จริยศาสตร์”	 ซึ่งมีหน้าที่ศึกษา

ว่า	อะไรดี	อะไรชั่ว	อะไรถูก	อะไรผิด	อะไรควรท�า	อะไร

ไม่ควรท�า	โดยมุ่งเน้นไปในทางทฤษฎีมากกว่า	ผู้วิจัยได้น�า

เสนอแนวคิดทางปรัชญาที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน

กับสังคมออนไลน์	ดังต่อไปนี้

	 กองเทคโนโลยีดิจิทัล	 (2559)	 เครือข่ายสังคม

ออนไลน์	 เป็นส่ิงที่มนุษย์สามารถใช้งานเพื่อช่วยให้การ

เชื่อมโยงถึงกัน	 ท�าความรู้จักกัน	 สื่อสารถึงกันได้ง่ายขึ้น	

ผ่านผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต	ซึ่งถ้าอยู่ในรูปแบบของ

เว็บไซต์ก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันเพื่อให้

บริการในด้านต่าง	 ๆ	 และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ใน

การสร้างเนื้อหาตามที่ผู้ใช้สนใจ	 เช่น	 FaceBook,	 Line,	

Twitter,	 YouTube	 และ	 Instagram	 เป็นต้น	 โดยผู้ให้

บรกิารในแต่ละประเภทต่างมทีัง้รูปแบบทีมุ่ง่หมายแสวงหา

ก�าไรและไม่มุ่งหมายแสวงหาก�าไร

	 ภานุวัฒน์	 กองราช	 (2554)	 สังคมออนไลน์เป็น

ระบบการสือ่สารทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั	

ซึ่งมนุษย์ทุกคนไม่จ�ากัดว่าจะเป็นหญิงหรือชายสามารถ

เข้าใช้งานได้ทัดเทียมกันหมด	 การเปิดรับเทคโนโลยีการ

สื่อสารสมัยใหม่อย่างรวดเร็วนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า	 นอกจาก

เทคโนโลยขีองการสือ่สารจะช่วยลดระยะเวลาในการตดิต่อ

ลดลงและยังสามารถท�าให้คนในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

จากเดิมมากยิ่งข้ึน	คือสามารถน�าเสนอข้อมูล	ข่าวสารได้

กว้างมากข้ึนหรือใช้เป็นโอกาสในการแบ่งปันข้อมูลไปยัง

พื้นที่ห่างไกล	เช่น	จากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง	และ

มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มเล็ก	ๆ 	ตามท่ีผู้ใช้ให้ความสนใจ

หรือมีจุดมุ่งหมายในการใช้งานท่ีคล้ายคลึงกัน	 ดังท่ีกล่าว

มานี้ล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

	 วัฒณี	 ภูวทิศ	 (2554)	 การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

อุปกรณ์หรือการถ่ายทอดสด	 ท่ีเป็นการสร้างข้อความ

บนสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบการประชุม	 “ปิด”	 ผู้ที่มี

ความต้องการเข้าใช้งาน	ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแล

ก่อน	รวมถึงหากมีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์แล้วเกดิข้อผดิพลาด	จนก่อให้เกดิความเสยีหายต่อ

บคุคลหรอืองค์กร	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิการรบัผดิ

ชอบโดยทันที	และแสดงถ้อยค�าเพื่อขอโทษต่อบุคคลหรือ

องค์กรท่ีได้รับความเสียหาย	โดยผู้ท่ีได้รับความเสียหายก็

ควรท่ีจะได้โอกาสช้ีแจง	เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิและเพื่อไม่

ให้เกิดปัญหาลุกลามไปยังส่วนอื่น	ๆ	ได้อีก

	 ทองหล่อ	วงษ์ธรรมา	(2544)	คุณประโยชน์ของ

จริยศาสตร์นั้นช่วยให้มนุษย์รู ้ว ่าควรท�าอะไรไม่ควรท�า

อะไร	 เมื่อกระท�าสิ่งใดลงไปย่อมมีผลท่ีตามมาเสมอ	 และ
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ส่ิงที่ตามมาย่อมเป็นผลสะท้อนจากการกระท�าในอดีตที่

จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าอย่างไร	นอกจาก

นี้แล้วเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองในสังคมนั้น	ๆ	 ท่ี

แสดงออกให้เห็นถึงความซื่อสัตย์	สุจริต	ความเมตตา	และ

กรุณา	ก่อให้เกิดความส�านึกในหลักศีลธรรมและจรรยาจน

เป็นที่มาของบรรทัดฐานแห่งการด�าเนินชีวิต	ที่นักปรัชญา

และนักศาสนาน�ามาใช้เพื่อสั่งสอนต่อไปยังมนุษย์ว่าอะไรที่

ไม่ควรปฏิบัติ	อะไรท่ีควรปฏิบัติ	อันจะท�าให้สังคมประสบ

แต่ความสงบสุข

	 สมัคร	 บุราวาส	 (2544)	 จริยธรรมคือความดี

งามของมนุษยชาติ	 การกระท�าที่ชอบธรรมจะต้องเป็นสิ่ง

ที่มนุษย์สามารถท�าซ�้าได้โดยไม่มีความเสียหายต่อเพื่อน

มนุษย์ด้วยกันหรือต่อสังคม	 กล่าวได้ว่าเป็นการกระท�า

ที่เอามนุษย์ท้ังหมดรวมถึงตนเองเป็นจุดหมายปลายทาง

เป็นส�าคัญ	 ไม่มุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสุข

ให้แก่ตนเอง	 ซึ่งการกระท�าตามหลักจริยธรรมนั้นไม่ใช่

เป็นไปเพื่อตัณหาหรือกระท�าความดีเพ่ือหวังผลลัพธ์ท่ีอาจ

จะมอบความสุขแก่ตนเองในอนาคต	อันเป็นสิ่งที่คานท์ใช้

ยึดเป็นหลักจริยธรรมสากลที่หวังให้มนุษย์บังคับตนเองให้

กระท�าความดี

	 จะเห็นได้ว่าสังคมออนไลน์มีหลายประเภทไม่ใช่

เพียงแค่เฟซบุ๊กเท่านั้น	และสื่อสังคมออนไลน์ถูกประกอบ

ไปด้วยผู้ส่งสาร	สาร	วิธีการหรือตัวโปรแกรมประยุกต์	ผู้ให้

บริการอินเทอร์เน็ต	 และผู้รับสาร	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงขอสรุป

ว่า	สังคมออนไลน์	หมายถึง	สังคมประเภทหนึ่งที่มีการน�า

เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้	เพือ่เชือ่มโยงผูค้นเข้าด้วยกนั	และ

ใช้ในการตดิต่อสือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกนัได้อย่าง

สะดวก	ผ่านบริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	โดยบุคคล

ทุกเพศ	ทุกวัยสามารถเข้าใช้งานได้	 ดังนั้นจึงควรมีกรอบ

ทางจริยธรรมมาประกอบใช้ในการเข้าใช้งานเพื่อป้องกัน

ปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายบนสังคมออนไลน์	

โดยใช้แนวคดิทางจรยิศาสตร์ของคานท์มาวเิคราะห์ประเดน็

ที่เกิดขึ้นบนสังคมออนไลน์	โดยมีหลักศีลธรรมท่ีส�าคัญคือ	

การบังคับให้เกระท�าความดีเพื่อความดี	 ไม่ใช่กระท�าไป

เพียงเพ่ือต้องการผลตอบแทนหรือการแสวงหาความสุข

ให้กับตนเอง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	เพือ่วเิคราะห์ปัญหาจรยิธรรมในสงัคมออนไลน์

	 2.	เพื่อวิเคราะห์แนวคิดจริยศาสตร์ของคานท์กับ

ปัญหาจริยธรรม

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสังคมออนไลน์ในทัศนะ

จริยศาสตร์ของคานท์

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
	 งานวิจัยช้ินนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้มา

จากการศึกษา	หนังสือ	บทความ	เอกสาร	และงานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์	 ประเด็นปัญหาการใช้งาน

สื่อออนไลน์	 กับหลักจริยศาสตร์	และความรับผิดชอบต่อ

สังคม	ดังต่อไปนี้

	 ชัยวัฒน์	อัตพัฒน์	(2543)	ได้อธิบายความหมาย

ของจริยศาสตร์ว่า	 “จริยศาสตร์”	 เป็นภาษาสันสกฤต	

(จริย+ศาสตร์)	แปลตามตัวอักษรว่า	ศาสตร์ท่ีว่าด้วยความ

ประพฤตหิรอืศาสตร์แห่งความประพฤต	ิโดยนยันีจ้รยิศาสตร์	

จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความประพฤติหรือการกระท�าของ

มนุษย์นั้นเอง	บางทีเราก็เรียกว่าปรัชญาจริยธรรมหรือหลัก

จริยธรรม	 และค�าว่าจริยธรรมนี้ตรงกับ	 ภาษาลาตินว่า	

(Mores)	ซ่ึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือข้อปฏิบัติ

	 จ�านงค์	 ทองประเสริฐ	 (2552)	 ได้อธิบายความ

หมายของจริยศาสตร์	ค�าว่า	“จริยศาสตร์”	แม้จะมาจาก

ค�ากรีกที่มีความหมายว่า	“จารีตประเพณี”	แต่ถูกจ�ากัดอยู่

แค่ศาสตร์ทางด้านนามธรรม	อันเป็นศาสตร์ที่บอกถึงส่ิงท่ี

มนุษย์ควรท�าและสิ่งท่ีมนุษย์ควรคิดว่าเป็นการถูกต้องท่ีจะ

ท�า	และมุ่งศึกษาทางด้านนามธรรมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานที่

เราใช้ตัดสินการกระท�าว่าถูกหรือผิด	ดีหรือช่ัว

	 ภาณุวัฒน์	กองราช	(2554)	ได้อธิบายความหมาย

ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ว่า	 เป็นเว็บพื้นฐานในการ

บริการที่จะให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างเครือข่ายอย่าง

เป็นระบบท้ังระดับเล็กหรือใหญ่ในสังคม	มีการสร้างบัญชี

รายช่ือผู้ติดต่อท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือส่ิงที่

สนใจเหมือนกันได้โดยผ่านการติดต่อกันเป็นเครือข่าย	โดย

เป็นการรู้จักกันต่อไปเป็นทอด	ๆ 	คล้ายเครือข่ายใยแมงมุม

ท่ีโยงกันไปมาได้

	 คานท์	 Immanuel	Kant	มีชีวิตอยู่ในช่วง	ค.ศ.	

1724	-	ค.ศ.	1804	เป็นนักปรัชญาตะวันตกชาวเยอรมัน

ท่ีเช่ือว่า	 มนุษย์จะมีศีลธรรมท่ีแท้จริงได้นั้นต้องเกิดจาก
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เจตนาดี	 (Good	 Will)	 ที่ปราศจากเงื่อนไข	 (Abbott,	

1785,	10)	หากกระท�าอะไรลงไปแล้วถ้ามันจะดี	มันต้อง

ดีเสมอ	ไม่เลือกสถานที่	ไม่เลือกเวลา	ไม่เลือกผลของการก

ระท�า	เช่น	การเลือกพูดความจริง	แน่นอนได้ว่าบางเวลา

เกิดเป็นผลดี	 บางเวลาเกิดเป็นผลเสีย	 แต่ก็เลือกที่จะพูด

เฉพาะความจริงเท่าน้ัน	 แสดงให้เห็นว่าเรายอมรับในผล

แห่งการกระท�าของเราอยู่ก่อนแล้ว	 ซึ่งคานท์กล่าวเสมอ

ว่าการพูดความจริง	เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

	 แนวความคดิทางจรยิศาสตร์ของคานท์เป็นลกัษณะ

เหตุผลนิยม	 คือ	 เน้นที่เหตุผลมากกว่าที่จะเน้นความสุข

เฉพาะตนเหมือนอย่างกลุ่มสุขนิยม	เพราะเชื่อว่าศีลธรรม

ตามธรรมชาตทิีม่ใีนตวัมนษุย์	ท�าให้มนษุย์แตกต่างจากสตัว์

โลกชนิดอื่น	ๆ 	ทั่วไป	ดังความรู้สึกพอใจในผัสสะซึ่งเป็นซาก

ที่เหลืออยู่ของธรรมชาติ	สัตว์ในมนุษย์นั้น	จะต้องก�าจัดให้

หมดไป	ชีวิตทางเหตุผลล้วน	ๆ 	ควรจะได้รับการปลูกฝังลง

ไป	คือควรปลูกฝังตนให้ด�าเนินชีวิตไปในทางเหตุผลล้วน	ๆ 	

ไม่มีอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้องชักน�า	วิศิน	อินทสระ	(2518)	

การปฏิบัติตนในสังคมย่อมที่จะมีรูปแบบหรือแนวทางที่

ควรด�าเนินตาม	ซึ่งคานท์เองก็เชื่อว่ารูปแบบหรือมาตรฐาน

ของความประพฤตินั้นมีอยู่แล้วในกฎจริยธรรม	ซึ่งมีความ

ถูกต้องหรือความผิดอยู่ในตัวของมันเอง	 ผลของการกระ

ท�าไม่อาจเปลี่ยนแปลงกฎจริยธรรมนี้ได้	ดังนั้นคุณค่าทาง

จริยธรรมย่อมมคีา่ของมนัเองตายตวัเชน่เดยีวกัน	ซึง่เปน็ไป

ในลกัษณะเดยีวกนักบักฎทางคณติศาสตร์หรอืตรรกศาสตร์	

ซึ่งมนุษย์ไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดสินว่าถูกหรือ

ผิด

	 คานท์เชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับ

ปรัชญาศีลธรรม	 คือ	 การเร่ิมต้นจากสิ่งที่เราน้ันรู้อยู่แล้ว

เกี่ยวกับศีลธรรม	และจากนั้นเราจะสามารถดึงเอาหลักการ

พื้นฐานของศีลธรรมออกมาได้	ด้วยเหตุนี้คานท์จึงเริ่มจาก

การพิจารณาสามัญส�านึกของมนุษย์เกี่ยวกับศีลธรรมโดย

ดูว่าศีลธรรมของเรานั้นอะไรคือสิ่งท่ีมีค่าสูงสุด	ซึ่งค�าตอบ

ของคานท์คือเจตนาดี	นอกจากนี้คานท์ยังกล่าวว่า	มนุษย์

มีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการกระท�าจนเกิดความโอนเอียง	 ที่

เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก	และเหตุผล	มีอยู่	2	ระดับ	คือ

	 1.	แบบมีเงื่อนไขที่เกิดจากความรู้สึกโดยพื้นฐาน

ของมนุษย์มีความรู้สึก	มีอารมณ์	ไม่ว่าจะเป็น	รัก	โลภ	โกรธ	

หลง	กลัว	เป็นต้น	โดยที่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการกระท�า

ต่าง	ๆ	ของมนุษย์	เมื่อเรามีความต้องการบางอย่าง	ความ

ต้องการนัน้จะเป็นตวัก�าหนดว่า	เราควรท�าอะไรหรอืไม่ควร

ท�าอะไร	เพื่อท่ีจะได้บรรลุความต้องการ	ดังท่ีคานท์ได้กล่าว

ว่า	“ส�าหรับบุคคลท่ีการกระท�านั่นดีเพียงแค่ในฐานะวิถีไป

สู่สิ่งอื่นบางสิ่ง	ประโยคค�าสั่งนั้นก็เป็นแบบท่ีต้องข้ึนอยู่กับ

เงื่อนไข”	(Abbott,	1785,	p.	37)

	 2.	แบบเด็ดขาดท่ีเกิดจากหน้าท่ี	การกระท�าที่ถูก

ต้องย่อมมาจากเหตุผลภายในตัวมันเอง	มากกว่าท่ีจะมีค่า

ของการกระท�าทีเ่กดิจากแรงจูงใจทีม่เีงือ่นไขทางความรูสึ้ก

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
	 การศกึษาวเิคราะหก์ารสือ่สารบนสงัคมออนไลนต์าม

ทศันะของคานท ์	ผูว้จิยัไดม้กีารก�าหนดกรอบแนวคดิ	ไวด้งันี้

 
ความสาํคญัและปัญหาเชิงจรยิธรรมในสงัคมออนไลน ์

จรยิศาสตรข์องคานท ์

 

วิเคราะห ์

 

เจตนาดี และหนา้ที� 

 

อารมณ ์ผลประโยชน ์

ฯลฯ 

 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ(Qualitative	Research)	

โดยการค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร	หนังสือ	บทความ	งาน

วิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง	และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

เป้าหมายท่ีเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

เฟซบุ๊ก	 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการวิเคราะห์

เนื้อหา	 (Content	 Analys is ) 	 และการพรรณนา	 

(Description)
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 การวิจัยครั้งน้ีได้ก�าหนดแหล่งข้อมูลด้วยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple	Random	Sampling)	จาก

เวบ็ไซต์ประชาไท	(www.prachatai.com)	ทีไ่ด้จดักจิกรรม

ให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กร่วมโหวตเฟซบุ๊กแห่งปี	2017	โดยเลือก

จาก	10	อันดับแรกที่ได้รับการโหวตมากที่สุด	จากทั้งหมด	

100	รายชื่อเฟซบุ๊ก

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 ใช ้วิธีการสังเกตโดยศึกษาลักษณะของการ

แสดงออกผ่านตัวอักษร	 รูปภาพ	 วีดีโอ	 ที่ปรากฏในเพจ 

เฟซบุก๊	แล้วท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูในรูปแบบเอกสารโดย

การบันทึกภาพหน้าจอข้อความนั้น	ๆ 	ที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง

หรือเป็นประเด็นในทางจรยิธรรม	พร้อมทัง้บนัทกึพฤตกิรรม

การแสดงออกเป็นข้อความบรรยาย	ท�าให้สามารถบันทึก

ข้อมูลได้ทุกเวลาและทุกสถานที่

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

ตามที่ได้ก�าหนดไว้	พร้อมทั้งเอกสารที่ได้ท�าการค้นคว้ามา

ได้เกี่ยวกับแนวความคิด	ทฤษฎี	หนังสือ	บทความ	และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในปัจจุบัน	

เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก	 ที่อาจจะส่งผล 

กระทบต่อไปยังบุคคลอ่ืน	 ตัวอย่างที่แสดงออกถึงความมี

จริยธรรมและไม่มีจริยธรรม	 จิตส�านึกในการใช้งานสื่อสัง 

คมออนไลน์เฟซบุ๊กในแง่ต่าง	ๆ 	และในงานวจัิยครัง้นีไ้ด้ใช้วธิี

การสังเกตเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยท�าให้ต้องใช้ระยะเวลา

ในการศึกษา	 จึงได้ก�าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่	25	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	

ถึง	25	มีนาคม	พ.ศ.	2561

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 น�าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกด้วยวิธีการสังเกต

มาวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	ตามล�าดับเพจ 

เฟซบุ๊กที่ได้ท�าการสุ่มเลือกมา	 โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ

ข้อมูลที่ได้ท�าการเก็บบันทึก	เพื่อให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่

เกดิขึน้ในบริบทของสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊	โดยแบ่งออกเป็น	

4	ประเด็นคือ	1)	การกระท�าดี	ผลลัพธ์ดี	2)	การกระท�าด	ี

ผลลัพธ์ไม่ดี	3)	การกระท�าไม่ดี	ผลลัพธ์ดี	และ4)	การกระ

ท�าไม่ดี	ผลลัพธ์ไม่ดี

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลพบว่า	พฤติกรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในสังคมออนไลน์	คือ	ความตั้งใจที่

จะแสดงความคิดเห็น	การแสดงออก	ต่อส่ือสังคมออนไลน์

ต่าง	ๆ 	โดยไม่จ�าเป็นที่จะต้องเปิดเผยตัวตน	ท�าให้เกิดความ

กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น	 กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

มากกว่าสังคมที่ต้องพบเจอหน้ากันโดยตรง	 ซึ่งการเกิด

สังคมออนไลน์ข้ึนมา	 ท�าให้มีกลุ่มคนท่ีมีลักษณะแนวคิด

หรือทัศนะท่ีตรงกัน	มีพ้ืนท่ีในแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง	ๆ 	ไม่

ว่าจะเป็น	การศึกษา	เศรษฐกิจ	การเมือง	หรือเพ่ือความ

บันเทิง	ซ่ึงลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละคน

มีทั้งด้านบวกและด้านลบ	 สังคมออนไลน์จึงจ�าเป็นต้องมี

กฎและระเบียบบังให้ผู้ใช้มีความระมัดระวังในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ

ด�าเนนิชวีติจากโลกออนไลน์	สูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิ	เพราะ

ชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่บนสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว

	 ประเดน็ปัญหาทางสงัคมออนไลน์ทีน่�ามาวเิคราะห์

มี	2	ประการคือ	1)	ใช้หลักความเป็นสากล	และ	2)	คุณค่า

ของมนุษย์	 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนของผู้ใช้

งานสื่อสังคมออนไลน์ว่า	 มีความสมเหตุสมผลมากน้อย

เพียงใด	 และประเด็นเหล่านั้นเมื่อใช้เกณฑ์ตัดสินของคา

นท์แล้วเป็นการกระท�าที่ถูกต้องหรือการกระท�าที่ผิด	 ดัง

ต่อไปนี้

	 1.	กรณีความเป็นส่วนตัว

	 การท่ีผู้ใช้เฟซบุ๊กถูกลดทอนความเป็นส่วนตัวจาก

การน�าภาพของผู้ใช้งาน	ไปโพสยังเพจต่าง	ๆ 	ซ่ึงมีการเปิด

เผยข้อมลูนีสู่้สาธารณะชน	โดยแสดงให้เหน็ในแบบกลุม่หรอื

ในบัญชีท่ัวไป	แล้วถูกโจมตีด้วยค�าพูดผ่านช่องแสดงความ

คิดเห็น	ท�าให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กท่ีเป็นเจ้าของภาพเกิดความ

เสื่อมเสีย	 อับอาย	 จากความคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ซ่ึงการแสดง

ความคิดเห็นดังกล่าวซึ่งในกรณีนี้ถือว่าผิดต่อกฎจริยธรรม

ของคานท์	ซ่ึงจัดว่าเป็นการกระท�าท่ีผิด	เนื่องจากสมาชิก

มีความต้องการท่ีจะแสดงความคิดเห็นบนภาพใด	 ๆ	 ซึ่ง

ไม่ใช่รูปของตนเอง	 โดยแสดงออกซ่ึงดูถูก	 ว่าร้าย	 ท�าให้

อับอาย	อันเป็นการกระท�าท่ีไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์หรือ

การใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือ	เพื่อท่ีจะสร้างความพอใจหรือ

สะใจให้กับตนเอง	 แม้บุคคลนั้นจะกระท�าสิ่งที่ผิดก็ตาม	 
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คานท์ก็ปฏิเสธว่าการกระท�าดังกล่าวจะยังไม่ถือว่าเป็นการ

กระท�าที่ดีได้	 เพราะผู้ท่ีน�าข้อมูลของผู้ที่กระท�าผิดมาเผย

แพร่น้ันกระท�าไปด้วยความรู้สึกภายใน	ซึ่งตรงกับแนวคิด

ทางจริยศาสตร์ของคานท์ที่ว่า	 “บุคคลที่การกระท�านั่นดี

เพียงแค่ในฐานะวิถีไปสู่ส่ิงอื่นบางสิ่ง	 ประโยคค�าสั่งนั้นก็

เป็นแบบที่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข”	(Abbott,	1785,	p.	37)	

ซ่ึงเงื่อนไขที่ว่านั้น	 คือความรู้สึก	 อารมณ์	 รัก	 โลภ	 โกรธ	

หลง	และกลัว	เป็นต้น	ส่งผลให้เกิดการกระท�าต่าง	ๆ 	ย่อม

เป็นการกระท�าที่มีถูกต้องตามหลักศีลธรรม

	 2.	กรณีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

	 ปัจจุบันปัญหาน้ีพบมากในสื่อสังคมออนไลน์ทุก

ประเภท	 ซึ่งเฟซบุ๊กจัดเป็นอีกแหล่งที่มีคนจ�านวนมากน�า

ไปขยายผลต่อหรือส่งต่อ	บ้างท�าให้เกิดความเข้าใจผิดโดย

เจตนาท�าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	แต่บางกรณีเป็นการ

กระท�าอย่างรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะมีเจตนาดีที่ต้องการ

แบ่งปันข้อมูล	แต่ทั้งสองกรณีถือเป็นการกระท�าท่ีผิดตาม

เกณฑ์ตดัสนิของคานท์เนือ่งจากประกอบด้วยแรงจงูใจทีข่ดั

ต่อกฎศีลธรรม	เมื่อใดก็ตามหากมีแรงกระตุ้นจากภายนอก	

การกระท�าตามหน้าย่อมไม่สมบูรณ์	แต่ในทางกลับกันมีผู้

ใช้งานเฟซบุ๊กบางรายได้กระท�าตามหน้าที่ในการเผยแพร่

ข่าวสารทีต่นเองควรกระท�า	เช่น	เพจหมอแลบ็แพนด้าได้น�า

เอาข้อมูลจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง	ได้น�าเสนอข้อความท่ี

อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในกลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน	์

โดยกล่าวว่าตนเองมีไอศกรีมจ�าหน่ายและไอศกรีมของ

ตนเองนั้นสามารถรักษาโรคได้ทุกโรค	 หลังจากได้รับการ

ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อโฆษณาขาย

สินค้าเท่าน้ัน	(หมอแล็บแพนด้า,	2561)	การน�าข้อมูลเท็จ

มาโพสในเพจของตนก็เพ่ือแสดงให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กคนอื่น	

ๆ	ได้เห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความอันเป็นเท็จ	ซึ่งมี

แรงจูงใจที่ต้องการให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กคนอื่น	ๆ 	ได้รับข้อมูล

ที่เป็นจริง	ไม่ได้ปรารถนาให้มีคนชื่นชมหรือต้องการรางวัล

ใด	ๆ	เป็นการตอบแทน	การกระท�าเช่นนี้คานท์ยอมรับว่า

เป็นการกระท�าที่ดีท่ีถูกต้องตามหลักศีลธรรม

	 3.	กรณีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

	 ในประเด็นปัญหาน้ีมักพบอยู่ในรูปแบบของการ

หลอกลวงต่าง	ๆ	 เช่น	การซ้ือ-ขายสินค้านออนไลน์	การ

ล่อซื่อ	การหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้งาน	ขึ้นชื่อว่าการ

หลอกลวงย่อมเป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องและถือว่าผิด

วัตถุประสงค์ของคานท์	ถึงแม้ว่าการค้าขายต้องมีการเพิ่ม

ค่าส่วนต่างของต้นทุน	เพื่อเป็นก�าไรในการค้าขาย	ซ่ึงถือว่า

เป็นเรือ่งปกต	ิ“เป็นหน้าทีข่องผูข้ายทีจ่ะไม่คดิราคาเกนิจริง

กบัผูซ้ือ้ท่ีไร้ประสบการณ์	และในท่ีท่ีมกีารซือ้ขายอย่างกว้าง

ขวาง	ผู้ขายท่ีสุขุมรอบคอบจะไม่คิดราคาเกินกว่าปกติ	แต่

จะตั้งราคาท่ีก�าหนดแน่นอนส�าหรับทุก	ๆ	คน”	(Abbott,	

1785,	 p.	 15)	 แต่จะมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กบางรายใช้วิธีการ

ซ้ือขายอย่างตรงไปตรงมากับผู้ซ้ือกล่าวคือ	 มีการช้ีแจงที่

ชัดเจนจึงเข้าเกณฑ์ว่าเป็นการกระท�าท่ีดี	 ท่ีไม่เอาเปรียบ

เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 แต่มีผู ้ใช้งานเฟซบุ๊กบางรายใช้วิธี

การขายสินค้า	เพื่อน�ารายได้ท่ีได้จากขายสินค้าไปบริจาค

หรือไปท�าคุณประโยชน์ทางด้านอื่น	ๆ 	ท่ีไม่ได้ขายเพื่อหวัง

เฉพาะก�าไรในการขายเพียงอย่างเดียว	ในกรณีนี้คนท่ัวไป

อาจจะชื่นชมและยกย่อง	แต่คานท์ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า	

เป็นการกระท�าที่มีอารมณ์หรือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

ด้วย	 อันเป็นการกระท�าท่ีไม่ถูกต้องหรือผิดหลักศีลธรรม

ถึงแม้คนทั่วไปจะมองว่าเป็นการกระท�าที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมก็ตาม

	 4.	กรณีการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์

	 การที่เราควรใช้ชีวิตที่มีค่านี้ไปพัฒนาตนเองให้

ก้าวหน้ามากกว่าเดิม	 แต่กลับเอาแต่มกมุ่นหรือเสพติด

อยู่แต่สื่อสังคมออนไลน์	ไม่ว่าจะเพราะเหตุผลส่วนตัวหรือ

เหตุผลอื่น	ๆ	ก็ตาม	มันไม่สามารถท�าให้การด�าเนินชีวิตดี

ข้ึนได้	 มีแต่จะเสียสุขภาพจิตหากหมกมุ่นอยู่แต่สิ่งงมงาย	 

คานท์กล่าวว่า	“ความทุกข์ต่าง	ๆ	ท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย์	จน

รูส้กึคบัแค้นใจต่อโชคชะตาทีเ่กดิมา	และปรารถนาทีจ่ะตาย	

แต่กระนั้นเค้ายังคงซึ่งไว้ชีวิตของตนเอง	ไม่ใช่เพราะความ

รักในชีวิต	หรือจากส่ิงจูงใจอื่น	ๆ 	แต่เป็นเพราะหน้าท่ีท่ีเค้า

ผู้นั้นมี	นี่เองจะถือเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าทางศีลธรรม”	(Abbott,	

1785,	p.	16)	ซึง่การหมกมุน่อยูแ่ต่สือ่สงัคมออนไลน์นัน้ตรง

กนัข้ามกบัแนวคดิของคานท์โดยส้ินเชงิในข้อทีว่่ามนษุย์ควร

พัฒนายกระดับชีวิต	จิตใจของตนเองให้ก้าวผ่านจุดนี้ไปให้

ได้	จะมีบางกรณีเช่นเพจเฟซบุ๊ก	Lowcostcosplay	มีที่มา

จากการเป็นเด็กก�าพร้าคนหนึ่ง	ซ่ึงเนื้อหามีความสอดคล้อง

กับประเด็นนี้	กล่าวคือ	ไม่เช่ือว่าการศึกษาจะท�าให้มนุษย์

มีชีวิตท่ีดีข้ึนได้	จึงเลือกทางผิด	แต่ด้วยความท่ียังเป็นเด็ก

และเป็นผู้ท่ีมีจินตนาการเป็นทุนเดิม	 จึงได้ใช้เฟซบุ๊กเป็น

ช่องทางในการพัฒนาตนเอง	ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ของชีวิตเป็นไปในทิศทางทางท่ีดีข้ึนอย่างทันที	นอกจากนี้

ยังสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้ติดตามและยังกล่าวอีกว่า	
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“ใครท่ีคิดหรือมีไอเดีย	ลองท�าเลยครับ	อย่าไปกลัว	ส่วน

มากกลัว	 คิดเยอะ	 ขี้เกียจ	 เราต้องท�าลายก�าแพงตัวเอง	

บอกตัวเองไว้ว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกแล้ว	 ท�าเลย	 ไม่อย่าง

นั้นจะไม่มีใครเห็นผลงานหรือความคิดของคุณอีกต่อไป”	

(วรรณโชค	ไชยสะอาด,	2559)	เป็นค�าพูดที่สามารถสร้าง

แรงบรรดาลใจและส่งต่อความคิดดี	ๆ 	เช่นนี้ไปยังผู้ใช้งาน

เฟซบุ๊กคนอื่น	ๆ	เพื่อให้มีก�าลังใจในการด�าเนินชีวิต	ซ่ึงจัด

ว่าเป็นหน้าที่ที่มนุษย์คนหนึ่งพึงกระท�าออกมา	ไม่ใช่เพียง

เพื่อชื่อเสียงเพ่ือเงินทอง	แต่เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความ

มีศักยภาพของมนุษย์คนหนึ่งที่จะพึงมี

	 สรุปแล้วประเด็นปัญหาในทางจริยธรรมท่ีปรากฎ

บนสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้มีมากการ	จึงได้น�าเฉพาะ

ประเด็นปัญหาที่มีเนื้อหาชัดเจน	อันเป็นที่ปรากฏอยู่บนสื่อ

สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก	โดยการคัดเลือกจากกิจกรรม

ที่ให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กร่วมโหวตเฟซบุ๊กแห่งปี	2017	แล้วจึง

น�าเพจเฟซบุ๊ก	10	อันดับแรกที่ได้รับการโหวตมากที่สุดมา

วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ไปยังประเด็น

ปัญหาอื่น	ๆ 	ที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์	แม้ว่ามีแนวคิด

จริยศาสตร์ของคานท์อาจจะดูเป็นหลักเกณฑ์ท่ีค่อนข้าง

ตายตัว	 ไม่มีความยืดหยุ่นเนื่องด้วยคานท์เชื่อว่าความด	ี

ความถูกต้องน้ันไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นให้กับความผิดได้

เลยแม้แต่น้อย	ถงึแม้ในความยดืหยุน่นัน้จะประกอบไปด้วย

ความสงสารหรือความเห็นใจ	คานท์กล่าวเสมอว่าอารมณ์

จะเป็นตวัส�าคญัท�าให้เจตนาในการกระท�าตามหน้าทีน่ัน้ผดิ

ไปจากเกณฑ์ทางศีลธรรม	ซึ่งศีลธรรมของคานท์มีเพียงถูก

กบัผดิ	ไม่มตีรงกลาง	แต่ผูว้จิยัเชือ่ว่าหากการกระท�านัน้เป็น

สิ่งที่ดีแล้ว	แน่นอนว่าเกณฑ์ในการตัดสินทางจริยธรรมของ

คานท์ย่อมสนับสนุน	 และสามารถต้ังเป็นกฎสากลได้	 ถึง

แม้ความน่าจะเป็นดังกล่าวอาจจะมีเพียงน้อย	 แต่ถือเป็น

แนวทางทีส่ามารถแสดงให้เหน็ถงึคณุค่าทีแ่ท้จรงิของมนษุย์

ได้	เพื่อท่ีจะเป็นผู้ที่ท�าตามเจตนาดีท่ีท�าตามหน้าที่ได้อย่าง

สมบูรณ์ในทัศนะของคานท์

กำรอภิปรำยผล
	 ประเด็นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร์ของ

คานท์ในเชิงจริยธรรมนี้	 ใช้วิธีการตัดสินคุณค่าของการ 

กระท�าโดยไม่พิจารณาผลของการกระท�า	แต่อิงอาศัยหลัก	

“เจตนาดี”	และ	“หน้าที่”	คือเน้นการกระท�าที่ปราศจาก

เงื่อนไขหรือแรงจูงใจใด	ๆ 	ที่ก่อให้เกิดการกระท�า	ประกอบ

ไปด้วยสองส่วนคือ	 ส่วนแรกเป็นกฎสากลท่ีมนุษย์ทุกคน

สามารถปฏิบัติร่วมกันหรือเหมือนกันได้	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	

“เราควรปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่เช่นเดยีวกบัทีต้่องการให้ผูอ้ืน่ปฏบิตัิ

ต่อเรา”	 และส่วนท่ีสองต้องไม่ปฏิบัติกับผู้อื่นในฐานะที่

ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือไปสู้เป้าหมายใด	 ๆ	 ทั้งนี้	 มนุษย์มี

คุณค่า	 และศักดิ์ศรี	 ในตนเอง	 ไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งของที่จะ

สามารถบังคับกันได้	ไม่ว่ามนุษย์จะมีเหตุผล	หรือเป้าหมาย

ใด	ๆ	 ก็ตาม	และประเด็นท่ีน่าสนใจคือปัญหาการเสพติด

สื่อสังคมออนไลน์	ซึ่งพบมากในปัจจุบันเนื่องจากความง่าย

ในการเข้าใช้งาน	และเฟซบุ๊กเองก็ได้รับความนิยมในการ

เข้าใช้งานมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสื่อสังคมออนไลน์ประเภท

อื่น	ๆ 	(ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,	2560,	

น.	57)	แน่นอนว่าการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์โดยรู้ไม่เท่า

ทันย่อมก่อให้เกิดโทษไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่	ท่ีอาจจะถูก

ละเมิดความเป็นส่วนตัวและก่อให้เกิดอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีตามมาโดยการขโมยข้อมูลส่วนตัวไปใช้	 ซ่ึงส่ง

ผลต่อไปยังการน�าข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่	จะเห็นได้

ว่าหากเรามองด้วยอคติผลย่อมเป็นไปตามกระบวนการดัง

ท่ีว่ามา	แต่หากพิจารณาตามทัศนะทางจริยศาสตร์ของคา

นท์จะท�าให้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามท่ีเราได้ลงมือกระท�าสิ่งใดสิ่ง

หนึง่ท่ีประกอบไปด้วยเจตนาดท่ีีมาจากหน้าท่ี	สิง่ท่ีได้กระไป

นั้นย่อมมีคุณค่าเสมอซึ่งเป็นคุณค่าที่มันมีในตัวของมันเอง	

ดังเช่นตัวอย่างของการเสพติดส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถ

พัฒนาตนเองท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากชีวิตท่ีแย่สู่ชีวิตที่

ดีขึ้นอย่างทันที	และยังส่งผลต่อบุคคลอื่นคือการสร้างแรง

บรรดาลใจให้กบัผูต้ดิตามหรอืผูท้ีเ่ข้ามาชม	แต่หากการกระ

ท�าดังกล่าวได้กระท�าไปเพื่อหวังผลประโยชน์	สิ่งตอบแทน	

หรือความปรารถนาใด	ๆ 	ก็ตาม	การกระท�าของผู้นั้นจะไม่

ถือว่าเป็นการกระท�าที่ดีตามทัศนะทางจริยศาสตร์ของคา

นท์ทันที	ดังท่ีคานท์ได้ว่า	“ส�าหรับบุคคลท่ีการกระท�านั่น

ดีเพียงแค่ในฐานะวิถีไปสู่สิ่งอื่นบางสิ่ง	ประโยคค�าสั่งนั้นก็

เป็นแบบที่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข”	(Abbott,	1785,	p.	37)	

และแนวคดิเหล่านีเ้องทีเ่ป็นข้อยนืยนัว่าคานท์มแีนวคิดทาง

จริยศาสตร์ท่ีตายตัว	และไม่มีความยืนหยุ่นให้กับสิ่งใดสิ่ง

ใด	แม้ว่าผลท่ีตามมานั้นจะเป็นสิ่งท่ีดีหรือเหมาะสมก็ตาม

บทสรุป
	 การศึกษาปัญหาสังคมออนไลน์ตามทัศนะของ 

คานท์	เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ได้เกิดข้ึนบนสื่อสังคม
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ออนไลน์ในปัจจุบันผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 ผลจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีผู ้ใช้งานสื่อ

สังคมออนไลน์เป็นจ�านวนมากและสามารถเข้าถึงอย่างไม่

ก�าจดัทางด้านเพศหรอืวยั	โดยเฟซบุก๊เป็นสือ่สงัคมออนไลน์

ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานบ่อยมากที่สุด	และพบเป็น

ช่องทางที่พบปัญหามากที่สุดเช่นกัน	พิจารณาจากการใช้

งานโดยท่ัวไปสามารถแยกได้เป็นสองประเด็นคือ	1)	เบ้ือง

ต้นเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และขาดความรู้ความ

เข้าใจในการเข้าใช้งาน	2)	เกิดจากความเจตนาหรือความ

ตั้งใจ	 ทั้งน้ีปัญหาดังกล่าวยังอาจจะส่งผลกระทบทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม	 รวมทั้งส่งผลต่อตนเองและต่อผู้ใช้งาน

สื่อสังคมออนไลน์คนอื่น	ๆ 	ได้	อย่างไรก็ตามสังคมออนไลน์

มีทั้งคุณและโทษ	 ดังนั้นผู้ใช้งานควรที่จะพิจารณา	 และ

ไตร่ตรองให้รอบครอบทุกครั้งก่อนการใช้งาน	มิเช่นนั้นจะ

ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมาอย่างไม่รู้ตัวได้

	 ในทางจรยิศาสตร์	นกัปรชัญาอย่างคานท์มแีนวคดิ

ที่ชัดเจน	 คือ	 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินการกระท�าว่าการ

กระท�าแบบใดถูกหรือแบบใดผิด	ซึ่งมีหลักอยู่	2	ประการ

คือ	1)	สามารถท�าให้เป็นสากลได้	และ2)	ความมีคุณค่าของ

มนุษย์	ทั้งสองหลักนี้จะช่วยตัดสินได้ว่าการกระท�าใด	ๆ 	ท่ี

ผู้ใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ได้กระท�าไปแล้วนั้น	เป็นส่ิงท่ีถูก

ต้องหรือไม่ถูกต้อง	และสามารถน�าไปใช้ตั้งเป็นกฎสากลใน

สังคมออนไลน์ได้	ซึ่งคานท์เชื่อว่าผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

นัน้สามารถปฏิบตัร่ิวมกนัได้อย่างเป็นสากล	ทีม่แีรงจูงใจเป็น

ตัวการส�าคัญท�าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการกระท�าต่าง	ๆ 	ขึ้น

มา	นั่นคือแรงจูงใจจากเหตุผล	และแรงจูงใจจากความรู้สึก	

ซึ่งสองประเภทไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องใด	

ๆ	ต่อกัน	เป็นเพียงสิ่งที่ใช้บ่งบอกว่าการกระท�าของมนุษย์

ที่ประกอบด้วยเหตุผลบริสุทธิ์	จะปราศจากความรู้สึกเข้า

มาเกี่ยวข้อง	จึงมีค่าทางศีลธรรม	และตรงกันข้ามหากการก

ระท�าของมนุษย์ที่ประกอบด้วยแรงจูงใจจากความรู้สึก	จะ

ปราศจากเหตุผลในทันที	จึงจัดว่าไม่มีค่าทางศีลธรรม

	 ปัญหาทีเ่กดิขึน้บนสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนันี	้อาจ

จะถูกมองว่าผิดกฎศีลธรรมของคานท์ไปหมด	แต่ยังมีส่วน

เล็ก	ๆ 	ท่ียังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการกระท�าท่ีถูกต้องไม่

ว่าจะเป็นการซือ้-ขายทีโ่ปร่งใส่ไม่ได้มุง่หมายก�าไรเกนิความ

จ�าเป็น	การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นจริงท่ีไม่ได้ปรารถนาเสียง

ช่ืนชมหรือรางวัลใด	 ๆ	 ตลอดจนการใช้สื่อสังคมออนไลน์

อย่างเฟซบุ๊กเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง	และยังส่งเสริมให้ผู้ใช้งานคนอื่น	ๆ	นั้นมองเห็นถึง

ศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ภายใน	อันเป็นแนวทางท่ีเป็นไปได้

ตามแนวคิดทางจริยศาสตร์ของคานท์

ข้อเสนอแนะ
	 ควรน�าหลักศีลธรรมของคานท์มาประยุกต์ร่วม

ใช้กับแนวคิดอื่น	ๆ	เช่นแนวคิดพุทธจริยศาสตร์	เนื่องจาก

แนวคิดทางจริยศาสตร์ของคานท์ค่อนข้างมีความตายตัว

และขาดความยืดหยุ่น	เช่น	กรณีการละเมิดความเป็นส่วน

ตัวในมุมของคานท์จะมองว่า	เป็นสิ่งท่ีไม่ควรล่วงละเมิดผู้

อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม	 แต่ในทางพุทธจริยศาสตร์มีความ

ยืดหยุ่นคือ	สามารถเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลน้ัน

ได้หากเห็นว่าบุคคลนั้นกระท�าความผิดและควรท่ีจะต้อง

ติดตามตัวมาลงโทษ	หรือเพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้งานคนอื่น	ๆ	ได้

รับทราบเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้กระท�า

ความผิด	ซ่ึงในทางพุทธจริยศาสตร์เองมองว่าหากกระท�า

เช่นน้ี	 ถือว่าเป็นการสร้างคุณมากกว่าสร้างโทษต่อสังคม

หรือกลุ่มผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

	 ส่งเสริมแนวคิดจริยศาสตร์ของคานท์โดยน�า

แนวคิดบางประเด็นมาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน	 เช่น	

การใช้หลักการ	“เจตนาดี”	และ	“หน้าท่ี”	เช่น	น�ามาใช้

ในกระบวนการยุติธรรม	 ท่ีไม่อ้างอิง	 อารมณ์	 ความรู้สึก	

หรือแม้แต่ผลประโยชน์
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยผสมผสานวิธี	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ส�ารวจคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ	(2)	

วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ	 และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	และ	(3)	ค้นหารูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ	และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	กลุ่ม

ตัวอย่าง	คือ	ผู้สูงอายุ	จ�านวน	600	คน	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	แบบสนทนากลุ่ม	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล	และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	ผลการวิจัย	พบว่า	(1)	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	55-59	ปี	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษาปริญญาตรี	มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน	30,001-40,000	บาท	มีความต้องการซื้อสุขภัณฑ์ในห้องน�้ามากท่ีสุด	โดยซ้ือจากร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์	ความถ่ี

ในการซ้ือมากกว่า	12	เดือนต่อครั้ง	ซื้อเพื่อป้องกันหรือลดอุบัติเหตุในชีวิตประจ�าวัน	บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

มากที่สุด	คือ	บุคคลในครอบครัว	และโทรทัศน์เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์	(2)	การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซ้ือโดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา	(3)	

โดยรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ

ผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	(	 	/	df	=	4.01( =	585.96,	df=143),	p-value=0.0000,	RMR=	

0.025,	RMSEA=0.072,	GFI=0.92,	AGFI=0.85)

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ,	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์,	การตัดสินใจซ้ือ,	เฟอร์นิเจอร์,	ผู้สูงอายุ

 

Abstract

	 The	purposes	of	this	mixed	method	research	were	to	(1)	survey	the	individual	characteristics	

of	the	elderly	in	Thailand	(2)	analyze	the	direct	and	indirect	influence	of	integrated	marketing	com 

munication	strategies	and	customer	relationship	management	that	affecting	the	decision	to	buy	furniture	

รูปแบบกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรและกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ 

กำรตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย

A Model of Integrated Marketing Communication Strategy and Customer  

Relationship Management Affecting Buying Decision of Furniture for the  

Elderly in Thailand
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for	the	elderly	in	Thailand,	and	(3)	find	a	model	of	integrated	marketing	communication	strategy	and	

customer	relationship	management	affecting	buying	decision	of	furniture	for	the	elderly	in	Thailand.	

the	sample	consisted	of	600	elderly	people,	and	data	were	collected	by	questionnaire	and	focus	

group.	the	statistics	employed	in	the	research	were	descriptive	statistics,	path	analysis	and	structural	

equation	model	(SEM).	The	findings	were	as	follows	(1)	the	sample	group	were	mostly	female,	aged	

55-59	years,	marital	status,	bachelor’s	degree.	and	average	monthly	 income	30,0001-40,000	baht.	

Wanted	to	buy	sanitary	ware	in	the	bathroom	the	most,	buy	from	most	furniture	retailers,	purchase	

frequency	was	more	than	12	months	per	each,	purchase	for	prevent	or	reduce	accidents	in	daily	life.	

Family	members	was	influence	on	purchasing	decisions	and	television	as	a	channel	for	information	

about	furniture	(2)	integrated	marketing	communication	and	customer	relationship	management	had	

an	indirect	influence	on	purchasing	decisions	through	psychological	factors	(3)	a	model	of	integrated	

marketing	communication	strategy	and	customer	relationship	management	affecting	buying	decision	

of	furniture	for	the	elderly	in	Thailand	are	consistent	with	the	empirical	data	(	 	/	df	=	4.01(	 =	

585.96,	df=143),	p-value=0.0000,	RMR=	0.025,	RMSEA=0.072,	GFI=0.92,	AGFI=0.85)

Keywords: integrated	marketing	communication,	customer	relationship	management,	buying	decision,	 

	 					furniture,	elderly

บทน�ำ
	 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	(aged	society)	

ตั้งแต่	พ.ศ.	2543	-2544	กล่าวคือมีจ�านวนประชากรอาย	ุ

60	ปี	ขึน้ไปคดิเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	10	ของประชากร

ทั้งหมด	(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,	2557,	

น.	 3)	 ซึ่งปี	 พ.ศ.	 2564	 ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์	(completely	aged	society)	โดยมีจ�านวน

ประชากรอายุมากกว่า	 60	 ปี	 มากกว่าร้อยละ	 20	 ของ

ประชากรทั้งหมด	และคาดว่าใน	พ.ศ.	2574	ประเทศไทย

จะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด	(super-aged	society)	

โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ	60	ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ	28	

หรือประชากรอายุ	 65	 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ	 20	 ของ

ประชากรทั้งหมด	เมื่อโครงสร้างวัยสูงอายุที่ยังมีศักยภาพ

ในการท�างานมจี�านวนมากขึน้	วยัสงูอายทุีม่ศีกัยภาพในการ

ท�างานตามกรอบแนวคิด	“พฤฒพลัง”	ขององค์การอนามัย

โลก	(active	aging)	องค์การสหประชาชาติ	ได้จัดท�าดัชนี

พฤฒพลังโดยปรับตามกรอบแนวคิด	 active	 aging	 ของ

องค์การอนามัยโลก	ตัวชี้วัด	active	aging	คือองค์ประกอบ

การมีงานท�าของผู้ที่มีอายุระหว่าง	55	-74	ปี	(ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ,	2560,	น.	3-5)	ช่วงวัย	active	aging	ควร

มีคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีดี	มีความปลอดภัย	แต่

พบอัตราการเสียชีวิตของผู ้สูงอายุในประเทศไทยท่ีน่า

สนใจคืออัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูง

อายุ	60	ปีข้ึนไป	ซ่ึงอยู่ในกลุ่มช่วงอายุ	active	aging	ดัง

เช่น	การศึกษาของ	นงนุช	วงศ์สว่าง	ดนุดา	จีนขาวข�า	ชลธิ

ชา	บุญศิริ	สุรินทร์	มีลาภล้น	จารุนันท์	สมบูรณ์สิทธิ์	เพ็ญ

จมาศ	ค�าธนะ	และธานี	กล่อมใจ	(2560,	น.	2492-2506)	

พบว่า	 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านสูงสุด	 การพลัด

ตกหกล้มภายในตัวบ้านนั้น	ส่วนใหญ่ร้อยละ	40	รองลงมา

คือในห้องน�้าร้อยละ	26.6	(ฐิติมา	ทาสุวรรณอินทร์,	2559,	

น.	119-131)

	 ด้วยประสบการณ์ชีวิตในช่วงวัยท่ีผ่านมาท�าให้ผู้

สูงอายุเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้	 ความช�านาญท่ีมีคุณค่า	

และด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป	จึงเป็นโอกาส

ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	 ซึ่งสามารถ

แบ่งตามพฤติกรรมผู้สูงอายุ	 ได้	 2	ประเภทใหญ่ๆคือ	 (1)	

ประเภทธุรกิจ	“ป้องกัน”	เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต	
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มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และ	(2)	ประเภทธุรกิจ	“รักษา”	เพื่อ

ซ่อมแซม	 ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวมาก

ขึ้น	ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน	เป็นหนึ่งในเทรนธุรกิจ

ผู้สูงอายุท่ีก�าลังมาแรง	 (ฉัฐพร	 โยเหลา,	 2560,	 น.	 5-8)		

นักการตลาดที่แบ่งส่วนตลาดด้วยช่วงวัยอาจไม่ส�าคัญ

หรือจ�าเป็นเท่ากับการแบ่งส่วนตลาดด้วยพฤติกรรม	และ

ความสนใจของผู้สูงอายุ	(วัชราภรณ์	ชีวโศภิษฐ,	2562,	น.	 

38-54)	การสือ่สารไปยงักลุม่ผูส้งูอายเุป็นกลยทุธ์ทีธ่รุกจิต้อง

เลือกใช้สื่อและเนื้อหาให้เหมาะสมน่าสนใจ	สื่อที่ผู้สูงอายุ

มีการใช้งานมากที่สุดคือ	ไลน์	เนื่องด้วยใช้งานง่าย	ไม่ซับ

ซ้อน	เน้ือหาที่ผู้สูงอายุสนใจ	คือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับ

สุขภาพ	หรือเนื้อหาที่ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	(วิทยาลัยการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล,	2561)	ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส่วน

ใหญ่มกีารส่ือสารการตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าด้วยตลาดดจิทิลั

โดยใช้กลยุทธ์	O2O	หรือ	Online	to	Offline	เป็นการใช้

อิทธิพลของสื่อออนไลน์ผลักดันให้เกิดการเลือกซื้อสินค้าที่

ร้านค้า	ซึ่งอาจยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้สูงอายุ	ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุจึงควรปรับกลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อส�ารวจคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ

ในประเทศไทย

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม

ของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	และการ

บริหารลกูค้าสมัพนัธ์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เฟอร์นเิจอร์

ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

	 3.	เพื่อค้นหารูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ	และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	ที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 1.	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

	 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ	เป็นแนวคิด

ผสมผสานการส่ง	“สาร”	ผ่าน	“สื่อ”	หลายรูปแบบ	แต่หาก

เลอืกใช้ส่ือใดและใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพก็ไม่จ�าเป็นท่ีต้อง

ใช้สื่อให้ครบทุกประเภท	การสื่อสารการตลาดน�ามาใช้เพื่อ

จูงใจกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าคาดหวังในช่วงเวลา

หนึ่งๆ	(Schultz,	1990,	1994	อ้างถึงใน	เยาวภา	ปฐมศิริ

กลุ,	2561)	หวัใจส�าคญัของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณา

การคือ	(1)	เริ่มจากลูกค้าหรือผู้ท่ีมีโอกาสเป็นลูกค้า	(2)	ใช้

การสื่อสารเป็นการติดต่อหรือจุดสัมผัสที่เกี่ยวข้อง	(3)	การ

สื่อสารนั้นต้องเป็นการสื่อสารในทางเดียวกัน	(4)	เป็นการ

สื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ	(5)	การส่ือสารนั้นต้อง

ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า	

(Shimp,	2007)	การสื่อสารเป็นการชักชวน	เชิญชวน	และ

เตือน	 ลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆก็ตาม

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์	บริการ	และแบรนด์	(Kotler	&	Keller,	

2016)	ดังเช่น	ธีรวีร์	วราธรไพบูลย์	(2559)	พบว่า	สื่อต้อง

มีความชัดเจน	มีเอกลักษณ์	มีความแตกต่างจากคู่แข่ง	มี

ความสวยงาม	ผู้บริโภคเกิดการรับรู้	 และสามารถท�านาย

การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคได้	 ส่วนลักษณะเฉพาะของ

สื่อสังคมออนไลน์	ส่งผลต่อกรอบการสื่อสารการตลาดแบบ

เดมิ	ไปสูก่รอบการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	(Valos,	

Habibi,	Caidy,	Drieseer,	and	Maplestone,	2016)	ซ่ึง

คุณภาพของการสื่อสารผ่านเว็บไซต์จะส่งผลในทางบวกต่อ

การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือออนไลน์	(Akram,	Hui,	

Khan,	Tanveer,	Mehmood	and	Ahmad,	2018)

	 2.	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์

	 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 เป็นระบบบูรณาการ

ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนก�าหนดเวลาและควบคุมกิจกรรม

ก่อนการขายและหลังการขายในองค์กร	 (Buttle,	 2009)	

ซึ่งการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท�าเพ่ือจัดการข้อมูลเก่ียวกับ

ลูกค้ารายบุคคลและจัดการจุดสัมผัสลูกค้าอย่างระมัดระวัง

เพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า	 (Kotler	 and	 Armstrong	

,	 2018)	 ส่วน	 Rapp	 and	 Colins	 (1996,	 อ้างถึงใน	 

เยาวภา	ปฐมศิริกุล,	2561,	น.	301)	กล่าวว่า	การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์	เป็นกลยุทธ์ขององค์การเพื่อใช้ในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว	ประกอบด้วย	(1)	การ

สร้างความสัมพันธ์ด้วยรางวัล	(2)	การสร้างความสัมพันธ์

ด้วยเง่ือนไขสัญญา	(3)	การสร้างความสัมพันธ์ด้วยคุณค่า

เพิ่ม	 และ	 (4)	 การสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้

เฉพาะด้าน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Tseng,	Me	and	

Wu	(2014)	ที่พบว่า	ความรู้ของลูกค้ามีอิทธิพลในเชิงบวก

ต่อคณุภาพการบรกิารและการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์	ซึง่การ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์จะเพิ่มคุณภาพการบริการและเป็นข้อ
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ได้เปรียบในการแข่งขัน	ส่วน	Sunil	(2015,	pp.	442-455)	

พบว่า	ข้อเสนอก่อนการขายท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค	ได้แก	่

การลดราคา	การขายพิเศษ	ส่วนลด	และคูปอง	ส่วนหลัง

การขายทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคคอืบรกิารทีห่ลากหลาย	เช่น	

การคืนเงิน	แลกเปลี่ยนสินค้า	ข้อเสนอก่อนการขาย	ยังมี

อิทธิพลในการโน้มน้าวความเชื่อ	ด้านเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	

ด้านความรู้สึกและเร่งพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ

ได้เร็วขึ้นกว่าปกติ	เป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริม

การขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคในยุค	digital	marketing	(สุรเดช	

สุเมธาภิวัฒน์,	2562,	น.	172-177)

	 3.	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัย

จิตวิทยา

	 แนวคิดของ	Schiffman	and	Wisenblit	(2015	

pp.	 47-48)	 ได้กล่าวถึง	 ปัจจัยจิตวิทยาท่ีเป็นส่วนของ

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค	ส่งผลกระทบต่อการรับ

รู้ของผู้บริโภค	ความต้องการของผู้บริโภค	การค้นหาข้อมูล

ก่อนซ้ือและการประเมินทางเลือก	ประกอบด้วย	แรงจูงใจ	

บุคลิกภาพ	การรับรู้	ทัศนคติ	และการเรียนรู้	ดังเช่นงาน

วิจัยของ	พิมพ์ชนก	ผลอ่อน	และ	บุหงา	ชัยสุวรรณ	(2562)	

ที่พบว่า	 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประเภทไลน	์ 

เฟซบุ๊ก	 กูเกิ้ล	 ยูทูป	 อินสตราแกรม	ท�าให้รู้สึกมีส่วนร่วม

ทางจิตวิทยา	สอดคล้องกับ	Rahman	and	Yu	(2019)	ท่ี

พบว่า	ปัจจัยจิตวิทยา	(การรับรู้)	เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลอ

ย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อ	การเลือกผลิตภัณฑ์	ส่วนงาน

วิจัยของ	Atulkar	and	Kesari	(2018,	pp.	386-405)	พบ

ว่า	การสร้างแนวโน้มแรงกระตุ้นการซื้อ	ความเพลิดเพลิน

ในการซื้อ	วัตถุนิยม	สถานการณ์ของบุคคล	แรงจูงใจจาก

กิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค	และ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แสดงอิทธิพลที่ส�าคัญในเชิงบวก

ที่มีต่อแรงกระตุ้นในการซื้อ

	 4.	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม

การซ้ือของผู้บริโภค

	 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค	 คือ	 การศึกษาว่า

บุคคล	กลุ่ม	และองค์กรเลือก	ซ้ือ	ใช้	และจ�าหน่ายสินค้า	

บริการ	 ความคิด	 หรือประสบการณ์	 แล้วน�าข้อมูลมา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 ราคา	 ช่องทาง	 ฯลฯเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	(Kotler	&	Keller,	

2006,	p.	173)	แนวคิดของ	Shiffman	and	Wisenblit	

(2015,	p.	30)	มองว่า	การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค	เพื่อที่

จะอธบิายว่าผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑ์ใด	และแบรนด์ใด	เหตใุด

จึงซ้ือ	ซ่ือเม่ือใด	ซ้ือท่ีไหน	ซ้ือบ่อยเพียงใด	ใช้บ่อยเพียงใด	

ประเมินอย่างไรหลังการซื้อ	และพิจารณาว่าจะซื้อซ�้าหรือ

ไม่	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Kotler	and	Keller	(2016,	

p.	187)	ได้กล่าวถึงการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภคจาก	(1)	

ผลิตภัณฑ์	(2)	แบรนด์	(3)	ตัวแทนจ�าหน่าย	(4)	ปริมาณ	

(5)	ช่วงเวลา	และ	(6)	วิธีการช�าระเงิน	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	ชนิดา	โมทอง	และ	ทิพย์วรรณา	งามศักดิ์	(2560)	

ท่ีพบว่า	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์

ในระดับส�าคัญมากท่ีสุด	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์แข็งแรงทนทาน	

หลากหลายสวยงาม	ทนัสมยั	ราคาถกูเหมาะสมกบัคณุภาพ	

ต่อรองได้	 มีการลดราคา	 ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน	

เจ้าของร้าน	 และพนักงานมีความเป็นกันเอง	 รับประกัน

คุณภาพ	บริการรวดเร็วและพนักงานมีความช�านาญ	ส่วน

งานวิจัยของ	วราภรณ์	ลิ้มเปรมวัฒนา	และ	อนุสรณ์	จันดา

แสง	 (2558)	พบว่า	ผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมไปซ้ือของคน

เดียว	ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายและการตัดสินใจซื้อสินค้า	

คือตัวของผู้สูงอายุเอง	 มีวิธีการช�าระค่าสินค้าด้วยเงินสด	

สอดคล้องกับ	ภักดี	มะนะเวศ	(2562)	พบว่า	ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมของการซื้อผู้บริโภคด้านรูปแบบการจ่ายช�าระ

ด้วยการผ่อนช�าระบัตรเครดิต	หรือช�าระครั้งเดียวด้วยบัตร

เครดิตมีอิทธิพลน้อยกว่ารูปแบบจ่ายช�าระด้วยเงินสด
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อ 

         การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับประเทศไทย

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 H

1
:	กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	มี

อทิธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสนิใจซือ้เฟอร์นเิจอร์

ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา

	 	 H
1a
:	 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยจิตวิทยา

	 	 H
1b
:	 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการมีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์

ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

	 	 H
1c
:	 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ

บรูณาการมอีทิธพิลทางอ้อมต่อการตดัสนิใจซือ้เฟอร์นเิจอร์

ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	โดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา

	 H
2
:	 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 มีอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อมต่อการตดัสนิใจซือ้เฟอร์นเิจอร์ส�าหรบั

ผู้สูงอายุในประเทศไทย	โดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา

	 	 H
2a
:	กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	มี

อิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยจิตวิทยา

	 	 H
2b
:	กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	มี

อิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูง

อายุในประเทศไทย

	 	 H
2c
:	 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย	โดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรคือผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง	 55-74	 ปี	

(active	 aging)	 สุ ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น	

(probability	 sampling)	 เลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ	

(systematic	random	sampling)	ขนาดตัวอย่าง	20	เท่า

ของจ�านวนตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตได้	(Schumacker	

&	Lomax,	2010,	p.	41)	ประกอบกับแผนข้ันตอนและการ

สุ่มตัวอย่าง	คิดเป็นขนาดตัวอย่างรวมท้ังส้ิน	600	ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 แบบสอบถาม	 ผ่านการทดสอบความตรงเชิง

เนื้อหา	(content	validity)	ด้วยวิธีการหาค่า	IOC	(index	

of	item	objective	congruence)	แต่ละข้อค�าถาม	โดย

ทุกข้อค�าถามมีค่า	0.60	ข้ึนไป	(Revinelli	&	Hamlieton,	

1977,	pp.	49-60)	ผ่านการหาค่าความเช่ือมั่น	โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	

coefficient)	เท่ากับ	0.986	(กัลยา	วานิชบัญชา,	2555,	

น.	34-42)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 81

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 แบบสอบถามที่ผ่านการหาความความเชื่อมั่นไป

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	600	ตัวอย่าง	ส�าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ

การสนทนากลุ่ม	และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล

หลัก	แล้วน�ามาตรวจสอบข้อมลู	(editing)	การลงรหสัข้อมลู	

(coding)	และบันทึกข้อมูล	(data	input)	เพื่อเตรียมการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 การส�ารวจคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ ่ม

ตัวอย่างผู้สูงอายุในประเทศไทย	โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ

พรรณา	 (descriptive	 statistics)	 เพื่อหาการแจกแจง

ความถ่ีและค่าร้อยละ

	 2.	การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล	(path	analysis)	

ท้ังทางตรงและทางอ้อมของการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ	 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 ปัจจัยจิตวิทยา	 ที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์	 โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล	โดยการวิเคราะห์ท้ังทิศทางและ

ขนาดของความสัมพันธ์

	 3.	 การค้นหารูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	ด้วยการ

วิเคราะห์สมการโครงสร้าง	 เพื่อแสดงความสัมพันธ์โดย

รวมของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์	 ปัจจัยจิตวิทยา	 ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ตำรำง 1

ค่าดัชนีและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ดัชนี เกณฑ์ ที่มา

ค่าท่ีแสดงความสอดคล้อง ค่าที่ยอมรับได้ว่ามีความ

สอดคล้อง

/	df <	2.00 <	5.00 สุภมาส	อังศุโชติ	และคณะ	(2557)

RMR 0	≤	RMR	≤	0.05 0.05	≤	RMR	≤	0.08 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

RMSEA	 0	≤	RMSEA	≤	0.05 0.05	≤	RMSEA	≤	0.08 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

SRMR 0	≤	SRMR	≤	0.05 0	<	SRMR	≤	0.05 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

NFI	 0.95	≤	NFI	≤	1.00 0.90	≤	NFI	≤	0.95 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

NNFI	 0.97	≤	NNFI	≤	1.00 0.95	≤	NNFI	≤	0.97 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

CFI	 0.97	≤	CFI	≤	1.00 0.95	≤	CFI	≤	0.97 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

GFI	 0.95	≤	GFI	≤	1.00 0.90	≤	GFI	≤	0.95 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

AGFI	 0.90	≤	AGFI	≤	1.00 0.85	≤	NFI	≤	0.90 สุวิมล	ติรกานันท์	(2553)

ที่มำ:	 ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนและความสอดคล้องของโมเดล,	 โดย	สุวิมล	ติรกานันท์,	 2553,	 สุภมาส	อังศุโชติ	 

								และคณะ,	2557
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ผลกำรวิจัย
	 ส่วนที่	 1	 ผลการส�ารวจคุณลักษณะส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในประเทศไทย	มีดังนี้

	 ผลการวิจัยคุณลักษณะทั่วไปของผู ้สูงอายุด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิง	

คิดเป็นร้อยละ	70.5	มีอายุ	55-59	ปี	คิดเป็นร้อยละ	33.5	

มีสถานภาพสมรส	 คิดเป็นร้อยละ	 56	 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	 57.7	 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

30,000.01	 –	 40,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 37.3	 ส่วน

พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ

ต้องการซือ้สุขภัณฑ์ในห้องน�า้เพือ่ผูส้งูอาย	ุร้อยละ	36.8	ซือ้

จากร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์	ร้อยละ	62.8	ความถ่ีในการ

ซ้ือเฉล่ียมากกว่า	12	เดือน	ร้อยละ	47.5	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ต่อคร้ังที่ซื้อต�่ากว่า	5,000	บาท	เหตุผลหลักในการตัดสิน

ใจซื้อเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจ�าวัน	ร้อยละ	38.3	

ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ	คือ	บุคคลในครอบครัว	ร้อย

ละ	 45.5	 โทรทัศน์เป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์	ร้อยละ	32.3

	 ส่วนที	่2	ผลการวเิคราะห์อทิธพิลทางตรงและทาง

อ้อมของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์	 ปัจจัยจิตวิทยา	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

	 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ

การสื่อสารการตลาดแบบบูณาการ	 การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์	 ปัจจัยจิตวิทยา	 ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้

สูงอายุจะต้องท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

ตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง	 จาก

นั้นน�ามาวิเคราะห์เพ่ือหาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม

ของตัวแปรเหตุต่อตัวแปรผล	พบว่า	ผลการวิเคราะห์เพ่ือ

ทดสอบความสอดคล้องของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง

ของเส้นอิทธิพลของตัวแปร	พบว่า	รูปแบบการสื่อสารการ

ตลาดแบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับประเทศไทยมี

ความสอดคล้องและยอมรับได้ว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	( 	/	df	=	4.01( =	585.96	,	df=143),	

p-value=0.0000,	RMR=	0.025,	RMSEA=0.072,	SRMR=	

0.031,	NFI=0.98,	 NNFI=0.97,	 CFI=0.99,	 GFI=0.92,	

AGFI=0.85)	โดยผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทาง

อ้อมของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์	และปัจจัยจิตวิทยา	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้สูงอายุ	แสดงในรูปท่ี	2	และตารางท่ี	3	ดังนี้
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	 /	 df	 =	 4.01( 	 =	 585.96,	 df=143),	 p-value=0.0000,	 RMR=	0.025,	 RMSEA=0.072,	 SRMR=	0.031,	

NFI=0.98,	NNFI=0.97,	CFI=0.99,	GFI=0.92,	AGFI=0.85)

ภำพ 2 แสดงเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้สูงอายุ

หมายเหตุ	:		 		หมายถึง	เส้นอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ		 		หมายถึง	เส้นอิทธิพลท่ีไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงภายในส่วนของปัจจัย

จิตวิทยาของผู้สูงอายุในประเทศไทย	ซึ่งประกอบด้วย	แรง

จูงใจ	บุคลิกภาพ	การรับรู้	ทัศนคติ	และการเรียนรู้	พบว่า	

ปัจจัยจิตวิทยาของผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

จากการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	โดยมีขนาดอทิธพิล

เท่ากับ	0.09	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	และ

ปัจจัยจิตวิทยาของผู้สูงอายุยังได้รับอิทธิทางตรงเชิงบวก

จากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 โดยมีขนาดอิทธิพล	 0.89	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	ส�าหรับตัวแปรแฝง

ภายในของการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์	พบว่า	การตัดสิน

ใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกจากปัจจัยจิตวิทยา	 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 0.99	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	นอกจากนี้การตัดสิน

ใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิง

บวกจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยส่งผ่าน

ปัจจัยจิตวิทยา	 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 0.89	 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	และได้รับอิทธิพลทางอ้อม

เชิงบวกจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านปัจจัยจิตวิทยา	

โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	0.09	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ	 .01	สามารถสรุปได้ว่า	 เมื่อการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการเพิ่มข้ึนส่งผลให้ปัจจัยจิตวิทยาของผู้สูงอายุ

เพิ่มข้ึนแล้วจึงส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น	

(แบบทางอ้อม)	 และเมื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ปัจจัยจิตวิทยาของผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนแล้วจึงส่งผล

ให้การตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพิ่มข้ึน	(แบบทางอ้อม)

ตำรำง 2

แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย
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หมายเหตุ:	ในวงเลบ็หมายถงึค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน	TE=ผลรวมของอทิธพิล	IE=อทิธพิลทางอ้อม	DE=อทิธพิลทางตรง	

*ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	**ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.01	(ความหมายของตัวย่อ	IMC=การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ	(ประกอบด้วย	AD=โฆษณา	SP=การส่งเสริมการขาย	EE=การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์	PP=การ 

ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่	DI=การตลาดทางตรง	ON=การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	MB=การตลาดบนมือถือ	

WO=การตลาดแบบปากต่อปาก)	CRM=การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	(ประกอบด้วย	RE=	การสร้างความสัมพันธ์ด้วยรางวัล	

CO=การสร้างความสัมพันธ์ด้วยเง่ือนไขสัญญา	 VA=การสร้างความสัมพันธ์ด้วยคุณค่าเพิ่ม	 KW=การสร้างความสัม 

พันธ์ด้วยการให้ความรู้เฉพาะด้าน)	PSY=	ปัจจัยจิตวิทยา	(ประกอบด้วย	MO=แรงจูงใจ	PN=บุคลิกภาพ	PC=การรับรู	้

AT=ทัศนคิด	LE=	การเรียนรู้)	DEC=การตัดสินใจซ้ือ	(ประกอบด้วย	PRO=การเลือกผลิตภัณฑ์	BRA=การเลือกแบรนด	์

DEL=การเลือกผู้ขาย	AMT=การเลือกจ�านวนเงินท่ีซ้ือ	TIM=การเลือกช่วงเวลาท่ีซ้ือ	PAY=การเลือกวิธีการช�าระเงิน)

	 การทดสอบความสอดคล้องของเส้นทางอิทธิพล

ของตัวแปรเหตุที่ส่งผลต่อปัจจัยจิตวิทยา	และส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรบัผูส้งูอายใุนประเทศไทย	ตาม

สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์	มีความเที่ยงของตัวแปร

สังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง	0.04-0.85	ค่าความ

เที่ยงสูงสุดมีค่าเท่ากัน	 2	 ตัวแปร	 คือ	 การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้	 กับปัจจัยจิตวิทยาในด้านการ

เรียนรู้	 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ	 0.85	 รองลงมา	 คือ	 การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์

และการเผยแพร่ข่าวสาร	 ปัจจัยด้านจิตวิทยา	 ด้านการ

รับรู้	ด้านทัศนคติ	มีความเที่ยงเท่ากับ	0.79	ส่วนตัวแปร

สงัเกตได้ทีม่ค่ีาความเทีย่งต�า่สุดคอื	การตัดสนิใจซ้ือด้านการ

เลือกวิธีการช�าระเงิน	มีค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.04	ส�าหรับ

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	 (R2)	 ของสมการโครงสร้าง

ตัวแปรแฝงภายในของปัจจัยจิตวิทยา	พบว่า	มีค่าเท่ากับ	

0.93	แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความผันแปร

ของปัจจัยจิตวิทยาได้ร้อยละ	93	ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์	 (R2)	 ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน

ของการตัดสินใจซ้ือ	มีค่าเท่ากับ	0.53	แสดงว่าตัวแปรใน

โมเดลสามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อได้

ร้อยละ	53

	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร

ตามสมมติฐานของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู ้สูงอายุในประเทศ

จากรูปท่ี	2	และตารางท่ี	2	นั้นสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานของการวิจัยได้ดังท่ีแสดงในตารางท่ี	3

ตำรำง 3

สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรตามสมมติฐานของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

สมมติฐำนกำรวิจัย ผลกำรวิเครำะห์

ยอมรับ ปฏิเสธ

H
1
: กลยทุธ์กำรสือ่สำรกำรตลำดแบบบรูณำกำร มอีทิธพิลทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรตดัสนิใจซือ้เฟอร์นิเจอร์

ส�ำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทยโดยส่งผ่ำนปัจจัยจิตวิทยำ
√

H
1a
:	กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยจิตวิทยา	 √

H
1b
:	 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูง

อายุในประเทศไทย
√

H
1c
:	 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูง

อายุในประเทศไทย	โดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา
√

H
2
: กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ มีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับ

ผู้สูงอำยุในประเทศไทย โดยส่งผ่ำนปัจจัยจิตวิทยำ
√

H
2a
:	กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยจิตวิทยา √
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H
2b
:	 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย
√

H
2c
:	 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย	โดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา
√

	 จากตารางที่	 3	 เมื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี	 1	 :	

H
1
	 (สมมติฐานย่อย	H

1a
	 ,	H

1b
	และ	H

1c
)	พบว่า	อิทธิพล

เชิงสาเหตุของตัวแปรในการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของ

ตัวแปรการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	มีอิทธิพลทาง

ตรงและทางอ้อมต่อการตดัสนิใจซือ้เฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัผูส้งู

อายุในประเทศไทยโดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา	โดยยอมรับ

สมมติฐาน	ดังนี้	คือ	การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	

มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยจิตวิทยา	 โดยมีขนาดอิทธิพล

ทางตรงและอิทธิพลรวมเท่ากับ	 0.09	 (ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 .01)	 และไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจ

ซ้ือเท่ากับ	-0.02	โดยมีขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ	0.09	

และอิทธิพลรวมเท่ากับ	0.07		ยอมรับสมมติฐาน	H
1a
	และ	

H
1c
	แต่ปฏิเสธสมมติฐาน	H

1b

	 เมือ่ทดสอบสมมตฐิานข้อที	่2	:	H
2
	(สมมตฐิานย่อย	

H
2a
	,	H

2b
	และ	H

2c
)	พบว่า	อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรใน

การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์	มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	 โดยยอมรับ

สมมติฐาน	ดังนี้	คือ	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทาง

ตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้

สูงอายุในประเทศไทยโดยส่งผ่านปัจจัยจิตวิทยา	 โดยการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อปัจจัยจิตวิทยา	มีขนาดอิทธิพลทาง

ตรงและอิทธิพลรวมเท่ากับ	0.89	(ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	

.01)	 และไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจซ้ือเท่ากับ	

-0.33	 โดยมีขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ	 0.89	 และมี

ขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ	 0.56	 (ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	

.05	และ	.01)	ยอมรับสมมติฐาน	H
2a
	และ	H

2c
	แต่ปฏิเสธ

สมมติฐาน	H
2b

	 ส่วนท่ี	3	ผลการหารูปแบบการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณการ	และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

	 จากผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างท่ีได้	ผู้วิจัย

สามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	ดัง

แสดงในรูปท่ี	3

รูปแบบกลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการและการบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย : (ICPD-Model)

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (I)
1. การประชาสัมพันธและเผยแพร 
2. การสงเสริมการขาย 
3. การตลาดบนมือถือ 
4. การตลาดออนไลนและโซเชียลมีเดีย
5. การตลาดแบบปากตอปาก 
6. การโฆษณา 

การบริหารลูกคาสัมพันธ (C)
1. การสรางความสัมพันธดวยการใหความรู 
2. การสรางความสัมพันธดวยคุณคาเพ่ิม 
3. การสรางความสัมพันธดวยรางวัล 
4. การสรางความสัมพันธดวยเง่ือนไขสัญญา

ปจจัยจิตวิทยา (P)
1. การเรียนรู 2. การรับรู 
3. ทัศนคติ 4. บุคลิกภาพ 
5. แรงจูงใจ 

การตัดสินใจซ้ือ (D)
1. การการเลือกผูขาย 2. การเลือกผลิตภัณฑ 
3. การเลือกแบรนด 4. การเลือกจํานวนเงินท่ีซ้ือ 
5. การเลือกวิธีการชําระเงิน 

ภำพ 3 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร ์

         ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
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	 จากรูปที่	 3	 แสดงรูปแบบการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้คือ	 การประชาสัมพันธ์และการ

เผยแพร่ข่าวสาร	การส่งเสริมการขาย	การตลาดบนมือถือ	

การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	 การตลาดแบบปาก

ต่อปาก	 และการโฆษณา	 ส่วนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ควรมุ่งเน้นการให้ความรู้เฉพาะด้าน	 (ร้านค้าที่น�าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองการใช้

งาน	และสามารถตอบค�าถามหรือข้อสงสัยหรือแก้ปัญหา

เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ได้)	 สร้างความสัมพันธ์ด้วยคุณค่า

เพิ่ม	 (สิทธิพิเศษสมาชิก	สิทธิพิเศษจากร้านค้าพันธมิตรท่ี

ร่วมรายการ)	 สร้างความสัมพันธ์ด้วยรางวัล	 (กิจกรรมส่ง

เสริมการขาย	อาทิ	จับรางวัล	ให้ส่วนลด)	และสร้างความ

สัมพันธ์ด้วยเงื่อนไขสัญญา	 (อาทิ	 การรับประกันสินค้า	

การบริการหลังการขาย)	นอกจากนี้ในด้านปัจจัยจิตวิทยา

คือมุ่งเน้นการท�าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้านคุณสมบัติของ

เฟอร์นิเจอร์	 ได้รับรู้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยในการ

ใช้งาน	 ด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร	์

และเกิดทัศนคติที่ดีเพราะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของ

เฟอร์นิเจอร์	 ประทับใจและเข้าใจถึงความจ�าเป็นที่ควร

ใช้เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดการ

ตัดสินใจซื้อโดยเลือกร้านค้าเป็นอันดับแรก	 รองลงมาคือ

เลือกผลิตภัณฑ์	และเลือกแบรนด์

กำรอภิปรำยผล
	 จากข้อค้นพบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้สูง

อายุ	 พบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุระหว่าง	

55-59	ปี	เน่ืองจากเพศหญิงจะสนใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์

มากกว่าเพศชาย	 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส	 ระดับการ

ศึกษาปริญญาตรี	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง	30,001-

40,000	บาท	ส�าหรับพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้สูง

อายุในประเทศไทย	พบว่า	ผู้สูงอายุเลือกกลุ่มสินค้าเก่ียว

กับสุขภัณฑ์ในห้องน�้า	เนื่องจากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถ

ใช้ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้	และสามารถช่วยลดความ

เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งานได้	โดยซื้อ

จากร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์	 ความถี่ในการซื้อแต่ละครั้ง

มากกว่า	12	เดือน	เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์มีอายุการใช้งาน

นาน	และอาจไม่มีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแทนหากการใช้

งานยงัสามารถใช้ได้ดีอยู	่ค่าใช้จ่ายในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ต�า่

กว่า	5,000	บาท	เหตุผลหลักในการซื้อคือเพื่อป้องกันหรือ

ลดอุบัติเหตุในชีวิตประจ�าวัน	ทั้งนี้บุคคลส�าคัญที่มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจซื้อจะเป็นคนในครอบครัว	 เนื่องมาจาก

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุนั้น	ยังสามารถใช้ร่วมกับช่วง

วัยอื่นได้	โดยผู้สูงอายุรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์	เนื่องจาก

เป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก	และเป็นช่องทางท่ีใช้

ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้

	 ผลการวิจัยของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยจิตวิทยา	 และการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลอ้อมเชิงบวก

ต่อการตัดสินใจซ้ือโดยส่งผ่านปัจจัยวิทยา	 เนื่องจากการ

สื่อสารการตลาดเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อ	 และถูกน�ามาใช้เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

และกลุ่มลูกค้าคาดหวัง	(Schultz	,1990,	1994	อ้างแล้ว

ใน	เยาวภา	ปฐมศิริกุล,	2561)	การตลาดแบบปากต่อปาก	

การโฆษณา	ถือเป็นปัจจัยน�าเข้าของรูปแบบการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้บริโภค	 ซ่ึงส่งผลต่อปัจจัยจิตวิทยา	และส่งผลให้

เกิดการตัดสินใจซ้ือ	 (Schiffman	 &	Wisenblit,	 2015,	

p.	 368)	 เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผ่านกระบวนการหรือวิธีในการพยายามท่ีจะชักชวน	เชิญ

ชวน	ลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ	เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์	บริการ	และแบรนด์	(Kotler	&	Keller,	2016,	

pp.	 581-583)	 ดังเช่นงานวิจัยของ	 ธีรวีร์	 วราธรไพบูลย	์

(2559)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยการสร้างสื่อโปรโมช่ัน	 ที่มีความ

ชัดเจน	 มีเอกลักษณ์	 มีความแตกต่างจากคู่แข่ง	 มีความ

สวยงาม	จะท�าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และสามารถท�านาย

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ร้อยละ	 59.2	 คณินภาสจ	์

ขจร	และ	บุปผา	ลาภะวัฒนาพันธ์	(2559)	ท่ีพบว่า	ข้ันตอน

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด	ได้แก่	 เว็บไซต์บริษัท	

การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์	 การตลาดบน 

มือถือ	สื่อโฆษณาในร้านค้า	และการจัดกิจกรรมพิเศษ	รวม

ถึงการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสมาชิกเพื่อดึงลูกค้ากลับ

มาท่ีสาขาเพื่อซ้ือสินค้าอีกครั้ง	และสอดคล้องกับ	(Akram,	

etc.	 2018,	 pp.	 235-256)	 ที่พบว่า	 คุณภาพของการ

สื่อสารผ่านเว็บไซต์จะส่งผลในทางบวกต่อการกระตุ้นให้

เกิดพฤติกรรมการซ้ือออนไลน์	ส่วนการส่งเสริมการขายมี

อิทธิพลอย่างมากต่อแรงกระตุ้นการซ้ือออนไลน์	ส่วนการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อ
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โดยส่งผ่านปัจจยัจติวทิยา	สอดคล้องกับแนวคดิของ	Buttle	

(2009)	ที่กล่าวว่า	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นการสร้าง

คุณค่าและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเป้าหมาย	เพื่อกระตุ้น

การตัดสินใจซื้อ	 ซึ่งผู้บริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซื้อจาก

การลดราคาสินค้ามากที่สุด	และต้องการการส่งเสริมการ

ขายที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน	 (ทิพย์พาพร	 มหาสินไพศาล,	

2558)	นอกจากการลดราคาแล้ว	การรับประกันสินค้ายัง

เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เฟอร์นเิจอร์	(ชนดิา	

โมทองและทิพย์วรรณา	งามศักดิ์,	2560)	การบริหารลูกค้า

สัมพนัธ์ท�าให้เกดิอทิธพิลต่อผูบ้รโิภคด้านโน้มน้าวความเชือ่	

ด้านเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	ด้านความรู้สึก	นั่นคือมีอิทธิพล

หรือส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้บริโภค	และเร่งพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าหรือบริการได้เร็วขึ้นกว่าปกติ	 (สุรเดช	 สุเมธาภิ

วัฒน์,	2562)	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Tony	Yeshin	

(1998)	ที่กล่าวว่า	ปัจจัยจิตวิทยาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อ	เช่น	ความต้องการและแรงจูงใจ	ทัศนคติ	

บุคลิกภาพ	และสอดคล้องกับแนวคิดของ	Schiffman	and	

Wisenblit	 (2015)	 ที่กล่าวว่า	 ปัจจัยจิตวิทยาท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของปัจจัยน�าเข้าของกระบวนการตัดสินใจ	ประกอบ

ด้วยคือ	แรงจูงใจ	บุคลิกภาพ	การรับรู้	ทัศนคติ	และการ

เรียนรู้		ดังเช่นงานวิจัยของ	Atulkar	and	Kesari	(2018)	

ที่พบว่าอิทธิพลส�าคัญในเชิงบวกที่ท�าให้เกิดแรงกระตุ้น

ในการซื้อ	คือ	การสร้างแนวโน้มแรงกระตุ้นการซ้ือ	ความ

เพลิดเพลินในการซ้ือ	 วัตถุนิยม	 สถานการณ์ของบุคคล	

แรงจูงใจจากกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้บริโภค	และ	Rahman	and	Yu	 (2019)	ที่พบว่า	ผู้สูง

อายุที่มีประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย

ในช่วงชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการเงิน	 (รายได้)	

ปัจจัยจิตวิทยา	(การรับรู้)	ปัจจัยสรีรวิทยาและปัจจัยทาง

สังคม	 และส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซ้ือ	 และการ

เลือกผลิตภัณฑ์

	 จากผลการค้นหารูปแบบการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	

พบว่า	การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการทีน่�าไปประยกุต์

ใช้ได้คือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	ด้านการส่งเสริมการขาย	การ

ตลาดบนมือถือ	การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	การ

ตลาดแบบปากต่อปาก	และการโฆษณา	การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ควรมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้ความ

รู้เฉพาะด้าน	 การสร้างความสัมพันธ์ด้วยคุณค่าเพิ่ม	 การ

สร้างความสัมพันธ์ด้วยรางวัล	และการสร้างความสัมพันธ์

ด้วยเง่ือนไขสัญญา	ซ่ึงจะท�าให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้	การ

รับรู้	ทัศนคติ	บุคลิกภาพ	และแรงจูงใจ	และส่งผลให้ผู้สูง

อายุตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร

	 1.	ควรเน้นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรม

ของร้านค้าที่แสดงให้เห็นว่าร้านค้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	อาทิ	กิจกรรมต่างๆ	เพื่อสังคม	

(corporate	 social	 responsibility;	 CSR)	 เน้นการส่ง

เสริมการขายท่ีท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ว่าตนมีคุณค่า	 ได้รับ

การเอาใจใส่	อาทิ	รายการส่งเสริมประเภทสิทธิพิเศษต่างๆ		

การตลาดบนมือถือ	 การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	

การตลาดแบบปากต่อปาก	และการโฆษณา	ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์

บางกลุ่มสินค้าอาจจ�าเป็นต้องท�าเป็น	VDO	Clip	ลงในสื่อ

ออนไลน์	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าในการซื้อ	

และควรใช้สื่อท่ีหลากหลายเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีความ

สามารถในการเข้าถึงสื่อแตกต่างกัน

	 2.	ควรมุง่เน้นการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัการเลือก

เฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองการใช้งาน	สร้างความตระหนัก

ถึงความส�าคัญและประโยชน์ของเฟอร์นิเจอร์	ความเหมาะ

สมของเฟอร์นิเจอร์กับกายภาพของผู้สูงอายุ	และสามารถ

ตอบค�าถามหรอืข้อสงสยัหรอืแก้ปัญหาเก่ียวกบัเฟอร์นเิจอร์

ได้	การรับประกันสินค้า	การบริการหลังการขาย	เพื่อสร้าง

ความเช่ือมั่นให้ลูกค้า

	 3.	 ควรเน้นด้านคุณสมบัติด้านความปลอดภัย

ในการใช้งานเป็นอันดับแรก	 รองลงมา	 ประโยชน์ในการ

ใช้งาน	 และความสะดวกในการใช้งาน	 เพื่อแสดงให้กลุ่ม

ลูกค้าผู้สูงอายุเห็นว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและจ�าหน่ายใน

ราคาท่ีเหมาะสม	 มีช่องทางในการช�าระค่าสินค้าที่หลาก

หลายโดยเน้นช่องทางการช�าระผ่านบัตรเครดิตเป็นหลัก

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอ	2	ประเด็น	ได้แก่	

(1)	 ควรศึกษาในเชิงลึกถึงคุณลักษณะ	 และรูปแบบของ

เฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทส�าหรับผู้สูง	 อายุในแต่ละช่วง

วัย	ปัจจัยด้านรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในแต่ละช่วง
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วัย	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการของผู้สูงอายุใน

แต่ละช่วงวยั	ในการเลอืกซือ้เฟอร์นเิจอร์ของแต่ละประเภท

ที่ตัดสินใจซ้ือ	และ	(2)	ควรศึกษาตัวแปรอื่น	ๆ 	ที่อาจส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ	เช่น	ปัจจัย

สังคมและวัฒนธรรม	รูปแบบการใช้ชีวิต	เป็นต้น

References

Akram,	U.,	Hui,	P.,	Khan,	K.	M.,	Tanveer,	Y.,	Mehmood,	K.,	&	Ahmad,	W.	(2018).	How	website	quality	 

	 affects	online	impulse	buying	moderating	effects	of	sales	promotion	and	credit	card	use.	Asia  

 pacific journal of marketing and logistics, 30(1),	235-256.	doi:	doi.org	10.1108/APJML-04-2017-0073.

Atulkar,	S.,	&	Kesari,	B.	(2018).	Role	of	consumer	traits	and	situational	factors	on	impulse	buying:	Does	 

	 gender	matter?.	International journal of retail & distribution management, 46(4),	386-405.	doi:	 

	 doi.org/10.1108/IJRDM-12-2016-0239.

Buttle,	 F.	 (2009).	 Customer relationship management: Concepts and technologies.	 (2nd	 ed.).	 Bur 

	 lington:	Elsevier.

Chanida,	M.,	&	Tipvanna,	N.	(2017).	Marketing	strategies	to	increase	sales	revenue	for	the	ABC	furniture,	 

	 Sikhio	district,	Nakhon	Ratchasima	Province.	MBA-KKU journal, 10(2),	115-133.

Chattaporn,	Y.	(2017).	Elderly	business	opportunity	of	the	future,	substance	industry.	Journal of the  

 department of industrial promotion, 59(3),	5-8.

College	of	Management	Mahidol	University.	(2018).	Results of marketing research with the elderly  

 group.	Retrieved	from	https://mgronline.com.

Drummond,	G.,	Ensor,	 J.,	&	Ashford,	R.	 (2008).	Strategic marketing: Planning and control.	 (3rd	ed.).	 

	 Oxford:	Butterworth-Heinemann.

Information	and	Communication	Technology	Center	Office	of	the	Permanent	Secretary,	Ministry	of	 

	 Social	Development	and	Human	Security.	(2014).	Thai	elderly	population:	Present	and	future.	 

 Social statistics document, 1(1),	3.

Kaninpas,	K.,	&	Buppa,	L.	(2019).	Marketing	communication	strategies	of	mobile	application	by	home	 

	 products	center	public	company	limited.	Journal of mass communication, 4(1),	69-90.

Kanlaya,	V.	(2012).	Statistics for research.	(6th	ed.).	Bangkok:	Thammasarn.	(in	Thai)

Kotler,	P.,	&	Keller,	K.	L.	(2016).	Marketing management.	(15th	ed.).	London:	Pearson	education.

National	Statistical	Office:	Ministry	of	Digital	Economy	and	Society.	(2017).	Active ageing index of Thai  

 elderly.	Bangkok:	Text	and	Journal	Publication.	(in	Thai)

Nongnuch,	W.,	Danulada,	J.,	Chonticha,	B.,	Surin,	M.,	Jarunun,	S.,	Phenchamat,	K.,	&	Thanee,	G.	(2017).	 

	 Home	environmental	risks	for	falls	and	indecent	of	falls	in	older	adults.	Veridian E-Journal  

 Silpakorn University, 10(3),	2,492-2,506.

Pakdee,	M.	(2019).	Factors	affecting	consumer	decision	in	buying	imported	kitchen	furniture.	SSRU  

 graduate studies journal, 12(1),	75-87.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 89

Rahman,	O.,	&	Yu,	H.	(2019).	Key	antecedents	to	the	shopping	behaviours	and	preferences	of	aging	 

	 consumers:	A	qualitative	study.	Journal of fashion marketing and management, 23(2),	193-208.	 

	 doi:	10.1108/JFMM-12-2018-0165.

Schumacker,	 R.	 E.,	 &	 Lomax,	 R.	 G.	 (2010).	 A beginner’s guide to structural equation modeling.  

	 (3rd	ed.).	London:	Routledge	Taylor	&	Francis	Group.

Shiffman,	L.	G.,	&	Wisenblit,	J.	(2015).	Customer behavior.	(11th	ed.).	London:	Pearson.

Shimp,	T.	A.	(2007).	Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communication.  

	 (7th	ed.).	The	United	States	of	America:	Thomsom	South-Western.

Sunil,	D.	(2015).	Trends	and	practices	of	consumers	buying	online	and	offline	an	analysis	of	factors	 

	 influencing	consumer’s	buying.	International journal of commerce and management, 25(4),	 

	 442-455.	doi:	doi.org/10.1108/IJCoMA-02-2013-001.

Supamas,	 A.,	 Somthawin,	W.,	 &	 Ratchanikul,	 P.	 (2014).	Analytical statistics for research in social  

 sciences and behavioral sciences techniques for using LISREL program.	Bangkok:	CDMKprinting.	 

	 (in	Thai)

Suradat,	S.	(2019).	Consumer	promotion	strategy	in	digital	marketing	age.	Santapol College Academic  

 journal, 5(1),	172-177.

Suwimol,	T.	(2010).	Analysis of multiple variables in social science research.	Bangkok:	Chulalongkorn	 

	 University.	(in	Thai)

Theerawee,	W.	(2016).	Creating	media	of	promotions	for	products	that	affect	consumption	in	the	retail	 

	 business.	University of Thai chamver of commerce journal humanities and social sciences,  

 36(4),	50-62.

Tithima,	T.	(2016).	The	falling	down	on	the	elderly.	UBRU journal for public health research, 5(2),	 

	 119-131.

Tseng,	 S.	 M.,	 &	Wu,	 P.	 H.	 (2014).	 The	 impact	 of	 customer	 knowledge	 and	 customer	 relationship	 

	 management	on	service	quality. International journal of quality and service sciences, 6(1),	 

	 77-96.	doi:	doi.org/10.1108/IJQSS-08-2012-0014

Valos,	 M.	 J.,	 Habibi,	 F.	 H.,	 Caidy,	 R.,	 Drieseer,	 C.	 B.,	 &	 Maplestone,	 V.	 L.	 (2016).	 Exploring	 the	 

	 integration	 of	 social	media	 within	 integrated	marketing	 communication	 frameworks:	 Per 

	 spectives	 of	 services	marketers.	Marketing intelligence & planning, 34(1),	 19-40.	 doi:	 doi. 

	 org/10.1108/MIP-09-2014-0169.

Waraporn,	L.,	&	Anusorn,	J.	(2015).	Factor	analysis	of	spending	behavior	of	elderly	in	bangkok.	Apheit  

 jouranls, 21(1),	179-188.

Watcharakorn,	C.	(2019).	Aging	society:	The	changed	marketing	factor.	Journal of MCU Nakhondhat,  

 6(1),	38-54.

Yaowapa,	P.	(2018).	A survey of critical issues in advanced marketing theory and practice.	Pathum	Thani:	Eastern	 

	 Asia	University.	(in	Thai)



90 Vol. 11 No. 3 September-December 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทองใน

จังหวัดระยอง	และวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทองในจังหวัด

ระยอง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยอง	จ�านวน	400	ราย	เก็บข้อมูล

ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง	ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์	และใช้สถิติเชิงอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐาน	ผลการ

วิจัยพบว่า	ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการร้านทองในจังหวัดระยอง	โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	และความจงรัก

ภักดีต่อการใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	นอกจากนี้	การรับรู้คุณภาพการบริการด้าน

การดูแลเอาใจใส่	และการตอบสนอง	มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในจังหวัดระยอง

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพการบริการ,	ความจงรักภักดีของลูกค้า,	ธุรกิจร้านทอง

 

Abstract

	 The	objectives	of	this	study	were	to	study	service	quality	and	customer	loyalty	of	gold	shop	

in	Rayong	province	and	analyze	service	quality	affecting	customer	loyalty	of	gold	shop	in	Rayong	

province.	 The	 sample	 consisted	 of	 400	 people	who	 used	 the	 service	 from	 gold	 shop	 in	 Rayong	

province	by	using	a	purposive	sampling	method.	The	statistics	used	in	this	study	were	descriptive	

statistic	as	well	as	regression	methods	for	hypothesis	testing.	Research	results	showed	that	the	total	

of	service	quality	level	is	the	highest	level	and	also	the	total	of	customer	loyalty	level	is	the	highest	

level.	In	addition,	the	results	of	perception	of	service	quality	including	the	empathy	of	service	and	

the	responsiveness	had	influenced	the	loyalty	of	the	customers	of	gold	shop	in	Rayong	province

Keywords: Service	Quality,	Customer	Loyalty,	Gold	Shop	Business

คุณภำพกำรให้บริกำรที่มีอิทธิพลต่อควำมจงรักภักดีของผู้ใช้บริกำรร้ำนทอง

ในจังหวัดระยอง

Service Quality Affecting Customer Loyalty of Gold Shop in

Rayong Province
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บทน�ำ
	 ในปัจจุบันธุรกิจการค้าทองค�าในประเทศไทย	ถือ

เป็นตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ในอาเซียน	 และมี

แนวโน้มเติบโตและขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ถึง

แม้ทองค�าจะจัดอยู่ในประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย	 แต่ยังคง

อยู ่ในกระแสนิยมและความต้องการของผู ้บริโภคอย่าง

สม�่าเสมอ	และมีแนวโน้มว่าธุรกิจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพ

ในการเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง	ด้วยการสนบัสนนุจากรฐับาล	

ในพ.ศ.	2560	รัฐบาลได้ให้มาตรการสนับสนุนธุรกิจการค้า

ทองค�า	ทั้งด้านภาษี	ด้านการตลาด	เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้

ประเทศไทย	เป็นศนูย์กลางการค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั

โลก	(Thailand:	The	World’s	Jewelry	Hub)	ในอนาคต	

พร้อมทั้งการจัดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการ

กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้ซื้อเคร่ืองประดับเพ่ือเป็นของฝาก

และของที่ระลึก	 ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจ

ร้านค้าปลีกเครื่องประดับมีความต่ืนตัวได้เป็นอย่างดี	 จึง

เป็นผลดีต่อธุรกิจร้านค้าทองในประเทศไทย	 แต่อย่างไร

ก็ตาม	ธุรกิจร้านค้าปลีกทองค�า	เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มของ

การแข่งขันสูง	และมีความไม่แน่นอนของตลาด	ท�าให้เกิด

ตราสินค้าที่หลากหลายขึ้นในท้องตลาด	และมีจ�านวนเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว	เป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคมีอ�านาจในการต่อ

รองสูง	 รวมทั้งยังเปลี่ยนความนิยมในตราสินค้าได้ง่าย	 ผู้

ประกอบการในธุรกิจร้านค้าปลีกทองค�า	 จึงควรท�าการ

ศึกษาหาวิธีการต่างๆ	 เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า	 และสามารถแข่งขันกับคู่

แข่งได้	เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของ

ตนให้มากที่สุด

	 แต่เน่ืองจากทองค�าเป็นสินค้าที่มีความแตกต่าง

น้อยมาก	คุณภาพการให้บริการจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยสร้าง

ความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน	 (Alan	 &	

Kabadayı,	2014)	คุณภาพในการให้บริการในด้านต่างๆ	

ทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ลักษณะทางกายภาพ	ความน่าเช่ือถือ	

การตอบสนองต่อลูกค้า	การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า	และ

การดแูลเอาใจใส่ลกูค้า	ล้วนมส่ีวนในการสร้างคณุค่าตราสนิ

ค้าจากความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ	

	 จากการค้นคว้าศึกษาข้อมูลพบว่า	การสร้างความ

จงรักภักดีถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความมั่นคงให้

กับธุรกิจ	คุณภาพการให้บริการที่ดี	การบริการท่ีดีจะเป็น

เครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อกับองค์กรธุรกิจเกิดความเช่ือถือ	

ศรัทธา	และมีภาพลักษณ์ท่ีดี

	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท�าการศึกษาธุรกิจร้านทองใน

จังหวัดระยอง	เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นจังหวัดใหญ่	มี

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและมีร้านทองจ�านวนมาก

โดยศึกษาจากกลุ่มของลูกค้าท่ีใช้บริการธุรกิจร้านทองใน

จังหวัดระยอง	 โดยท�าการศึกษาคุณภาพการบริการใน	 5	

ด้าน	 ได้แก่ด้านลักษณะทางกายภาพ	 ด้านความน่าเชื่อ

ถือ	 ด้านการตอบสนอง	 ด้านการให้ความมั่นใจ	 และด้าน

การดูแลเอาใจใส่	ว่าปัจจัยด้านใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความ

จงรักภักดีของลูกค้า	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ	นัก

ธุรกิจ	และนักการตลาด	ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ	

ให้เกิดการบริการท่ีดี	มีความสามารถในการแข่งขัน	ทั้งใน

ระดับประเทศ	และระดับโลกต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาคณุภาพการให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิาร

ร้านทองในจังหวัดระยอง

	 2.	เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้าน

ทองในจังหวัดระยอง

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างคุณภาพการ

ให้บริการต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทอง	 ใน

จังหวัดระยอง

ขอบเขตกำรวิจัย
	 1.	 ขอบเขตเชิงเนื้อหา:	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ศึกษาถึงอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ	ต่อความจงรัก

ภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารร้านทองในจงัหวดัระยอง	จ�ากดัเขตการ

ศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง	ซึ่งการศึกษาด้านคุณภาพการ

ให้บริการประกอบด้วยปัจจัยลักษณะทางกายภาพ	ความ

น่าเช่ือถือ	การตอบสนอง	การให้ความมั่นใจ	การดูแลเอาใจ

ใส่	ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทอง

	 2.	ขอบเขตเชิงประชากร	:	การศึกษาวิจัยในครั้ง

นี้	ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ	ลูกค้าท่ีใช้บริการธุรกิจร้าน

ทอง	ในจังหวัดระยอง	จ�านวน	400	ตัวอย่าง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 การศึกษาการรับรู ้คุณภาพการบริการ	 	 นัก

วิชาการได้เสนอแนวคิดท่ีบ่งช้ีว่า	 การรับรู้	 สัมผัสรู้ได้ถึง
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คุณภาพการบริการ	(Perceived	Service	Quality	-	PSQ)	

และ	คุณภาพโดยรวมที่ลูกค้ารับรู้ได้	 (Total	Perceived	

Quality)	(	Taylor	&	Baker,	1994;	Woodruff,	1997)	

แนวคิดนี้มาจากการท�าวิจัยที่เกี่ยวกับความประพฤติของผู้

บริโภคกับผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้เก่ียวกับการบริการ

ที่ได้คุณภาพ	โดยคุณภาพบริการที่ผู้บริโภคจะสามารถรับ

รู้ได้นั้นเกิดจาก	2	ส่วน	คือ	คุณภาพท่ีผู้บริโภคหรือลูกค้า

มีความมุ่งหวัง	 (Expected	 Quality)	 และ	 คุณภาพอัน

เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์เช่ียวชาญของผู้บริโภคเอง	 

(Experienced	Quality)	โดยที่ลูกค้าจะท�าการประเมินว่า

องค์ประกอบทั้งสองส่วนน้ีมีความระสานกันหรือไม่	 สรุป

ได้คือ	คุณภาพที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าสามารถรับรู้ได้	(PSQ)	

ซ่ึงถ้าหากคุณภาพที่มาจากความช�านาญประสบการณ์จาก

ผู้บริโภคที่มุ่งหวังไว้ไม่ได้ไปตามที่คิด	 ส่งผลกับผู้บริโภค

มีการรู้สึกถึงคุณภาพที่ไม่ดีของบริการนั้นได้	 นอกจากนี้	

Parasuraman,	 Ziethaml	&	 Berry	 (1988)	 ได้ท�าการ

ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริการพบว่าปัจจัยพื้นฐานของ

ผู้บริโภคใช้ในการก�าหนดเรื่องคุณภาพการบริการมี	5	ด้าน	

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล	2	ทางซึ่งก็คือทางด้านการรับรู้

และทางด้านการคาดหวัง	และ	ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือบ่ง

ชี้วัดคุณภาพบริการที่เรียกว่า	 “SERVQUAL”	 ประกอบ

ด้วยปัจจัยชี้วัดคุณภาพบริการ	5	ด้าน	(Dimensions)	ดังนี้

มิติที่	1	ความเป็นรูปธรรมของบริการ	(tangibility)

มิติที่	2	ความเชื่อถือไว้วางใจได้	(reliability)

มิติที่	3	การตอบสนองต่อลูกค้า	(responsiveness)

มิติที่	4	การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า	(assurance)

มิติที่	5	การดูแลเอาใจใส่	(empathy)

	 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

คุณภาพการบริการ	 โดยมีการพัฒนากรอบแนวคิดในการ

วิจัย	จากแนวคิดของ	Parasuraman,	Zeithaml	&	Berry	

(1988)	เก่ียวกับ	เครื่องมือบ่งช้ีวัดคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า	

“SERVQUAL”	ท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมในเบ้ืองต้น		คือมี

การพิจารณาคุณภาพการบริการ	ท้ัง	5	มิติ	ได้แก่	ลักษณะ

ทางกายภาพของการบริการ	ความเช่ือถือไว้วางใจได้	การ

ตอบสนองต่อลูกค้า	การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า	และการ

ดูแลเอาใจใส่

	 ความจงรั กภั กดี ของลู กค ้ า 	 (Cus tomer	 

Loyalty)	คือ	ความตั้งใจและพฤติกรรมของลูกค้าที่ผูกพัน

กบัการซือ้สนิค้าหรอืบรกิารท่ีตนเองพงึพอใจอย่างสม�า่เสมอ	 

(Schiffman	&	Kanuk,	 1994)	 โดยความจงรักภักดีของ

ลกูค้านัน้จะมส่ีวนเกีย่วข้องทัง้พฤตกิรรมการซือ้และทศันคติ

ของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการรวมถึงผู้ให้บริการและ

องค์กรผู ้ให้บริการ	 โดยศึกษาความจงรักภักดีของผู ้ใช้

บริการร้านทองในจังหวัดระยอง	ผู้วิจัยวัดความจงรักภักดี

ตามมุมมองด้านผสม	 (The	behavioral	 and	attitude	 

perspective)	ซึง่เป็นการวดัทัง้ด้าน	พฤตกิรรม	และทศันคติ	

และกระบวนการคิดของผู้รับบริการ	ซ่ึงท้ังหมดสามารถวัด

จากมาตรวัด	Behavioral	Intentions	Battery	ซึ่งพัฒนา

โดย	Zeithaml,	Berry,	and	Parasuraman	(1996)	โดย

มีกรอบแนวคิดเก่ียวกับการวัดความตั้งใจของพฤติกรรมใน

ผู้รับบริการ	(Behavioral	intentions)	ในบริบทของธุรกิจ

บรกิาร	ส่วนท่ีส�าคญัของกรอบความคดิท่ีเกีย่วเนือ่งกบัความ

จงรักภักดีของลูกค้า	จะต้องวัดทั้งความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	

เช่น	ความตั้งใจซื้อซ�้า	และเจตนาที่จะไม่เปลี่ยนผู้ให้บริการ	

รวมถงึการวดัผลได้เชงิประพฤตหิรอืการปฏบิตั	ิซึง่ประกอบ

ด้วย	5	อย่าง	คือ	การบอกต่อ	การมีความหนักแน่นในสิ่ง

ท่ีตนเองชอบ	การแสดงตัว	การมีส่วนร่วมท่ีปกป้อง	และ

การพิจารณาไตร่ตรองเป็นพิเศษ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
                         					ตัวแปรอิสระ																																										ตัวแปรตาม

คุณภำพกำรให้บริกำร
		1.	ลักษณะทางกายภาพ	(Tangible)
		2.	ความน่าเชื่อถือ	(Reliability)
		3.	การตอบสนอง	(Responsibility)
		4.	การให้ความมั่นใจ	(Assurance)
		5.	การดูแลเอาใจใส่	(Empathy)
		(Parasuraman,	Zeithaml	&	Berry	1988)

ควำมจงรักภักดีของลูกค้ำ
ที่มำใช้บริกำรร้ำนทอง

(Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1996)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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กรอบแนวคิดข้างต้นได้จากการศึกษาตามทฤษฎี	แนวคิด	

งานวิจัย	 และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง	 สรุปได้

ว่า	การรบัรูค้ณุภาพในการให้บริการในด้านต่างๆน้ันมคีวาม

ส�าคัญ	ต่อการเข้ารับบริการ	ความจงรักภักดีจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเม่ือลูกค้า	ต้องมีการรับรู้ซึ่งคุณภาพการให้บริการ	อัน

จะน�ามาถึงความจงรักภักดีที่ลูกค้าจะตอบสนองได้

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น	สามารถตั้ง

สมมติฐาน	ดังนี้

	 H1:	คุณภาพการให้บริการร้านทอง	ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ	ความน่าเชื่อถือ	การตอบสนอง	การให้ความ

มั่นใจและการดูแลเอาใจใส่	 มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี

ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยอง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 งานวิจัยเร่ืองคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยอง	

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	โดย

ใช้วิธีการศึกษาเชิงส�ารวจ	 (Survey	Research)	การเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิจัย	 ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ส�าหรับการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณใน

ครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้ก�าหนด	 (Population)	 และกลุ่มตัวอย่าง	

(Sample)	ดังนี้

	 ประชากร	คือ	ผู้ใช้บริการร้านทอง	ที่เป็นร้านค้า

ปลีกทองค�ารูปพรรณ	และมีที่ตั้งร้านอยู่ในเขตพ้ืนท่ี	จังหวัด

ระยอง

	 กลุ่มตัวอย่าง	 กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้	

คือบางส่วนของผู้ใช้บริการร้านทอง	 ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่

จังหวัดระยอง	 และเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และ

ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน	 ดังน้ันขนาดตัวอย่าง

สามารถค�านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ	

Cochran	(2007)	ซึ่งสูตรในการค�านวณที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งน้ี	คือ

	 สูตร	n	=	 P(1	-P)Z2

	 	 			E2

เมื่อ	 n	 แทน	จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

	 P	 แทน	 สัดส่วนของประชากรที่เคยใช้

บริการร้านทอง	(ก�าหนดให้เท่ากับ	.50)

	 Z	 แทน	ระดับความเช่ือมันท่ีผู้วิจัยก�าหนด

ไว้	(Z	=1.96	ท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ95)

	 E	 แทน	 ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น	

(=	.05)

แทนสูตร		n		 =	(.05)(1-0.5)(1.96)2

	 	 	 (.05)2

	 	 =	384.16

	 การเลือกตัวอย่าง	 ส�าหรับงานวิจัยนี้	 ผู ้วิจัยได้

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็น	400	ชุด	เพื่อความ

สะดวกในการประมวลผล	 และความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมาก

ข้ึนจากจ�านวนตัวอย่างท่ีเพิ่มข้ึน	 นอกจากนี้งานวิจัยนี้ได้

ก�าหนด	 การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น	

(Nonprobability	Sampling)	โดยการเลือกตัวอย่างแบบ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	จากผูใ้ช้บรกิารร้านทองใน

จังหวัดระยอง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 การวจิยัในครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการ

สร้างเครื่องมือ	ซึ่งแบบสอบถามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากการ

ส�ารวจวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยแบ่งเครื่อง

มือออกเป็น	3	ส่วน	คือ

	 ส่วนท่ี	1	เป็นค�าถามเกีย่วกบัข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการ

ศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่อเดือน	และการใช้บริการร้าน

ทอง	หรือมีร้านทองที่ใช้บริการเป็นประจ�า	โดยเป็นค�าถาม

แบบปลายปิดให้เลือกค�าตอบเดียว	จ�านวน	5	ข้อ

	 ส่วนท่ี	2	เป็นค�าถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คณุภาพการให้บรกิาร	ซึง่การประเมนิคณุภาพการใช้บรกิาร	

แบ่งเป็น	5	ด้าน	ได้แก่	ลักษณะทางกายภาพ	ความน่าเชื่อ

ถือ	 การตอบสนอง	 การให้ความมั่นใจและการดูแลเอาใจ

ใส่โดยใช้เคร่ืองมือวัดคุณภาพการบริการตามทฤษฎีของ	

Parasuraman,	Zeithhaml	&	Berry	(1988)	จ�านวน	20	

ข้อ

	 ส่วนที่	 3	 เป็นค�าถามแสดงความจงรักภักดีต่อ

การบริการ	(Customer	Loyalty)	ท่ีผู้ใช้บริการมีต่อการ
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ใช้บริการร้านทอง	ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความจงรัก

ภักดีของลูกค้า	จ�านวน	5	ข้อ

	 ทั้งนี้	ในส่วนท่ี	2	–	3	การประเมินค่าต่างๆ	จะมี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ซ่ึงมี

เกณฑ์การก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินเป็น	5	ระดับ

ตามวิธีของลิเคิร์ท	(Likert	Scale)

	 ระดับความคิดเห็น	 ระดับคะแนน

	 							มากที่สุด	 	 							5

	 									มาก	 	 							4

	 							ปานกลาง	 	 							3

	 								น้อย	 	 							2

	 							น้อยที่สุด	 	 							1

	 เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนน

เฉลี่ยความคิดเห็น	ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล	ซึ่ง

ผลจากการค�านวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาค

ชั้น	เป็นดังน้ี

ความกว้างของอันตรภาคชั้น=(คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่า

สุด)/จ�านวนชั้น

	 	 =	(5-1)/5

	 	 =	0.8

	 ซึ่งสามารถแปลความหมายของแต่ละระดับได้

ดังนี้

	 	 คะแนนเฉลี่ย	4.21-5.00	หมายถึง	พึง

พอใจมากที่สุด/ความจงรักภักดีต่อการบริการมากท่ีสุด

	 	 คะแนนเฉลี่ย	3.41-4.20	หมายถึง	พึง

พอใจมาก/ความจงรักภักดีต่อการบริการมาก

	 	 คะแนนเฉลี่ย	2.61-3.40	หมายถึง	พึง

พอใจปานกลาง/ความจงรักภักดีต่อการบริการปานกลาง

	 	 คะแนนเฉลี่ย	1.81-2.60	หมายถึง	พึง

พอใจน้อย/ความจงรักภักดีต่อการบริการน้อย

	 	 คะแนนเฉลี่ย	1.00-1.80	หมายถึง	พึง

พอใจน้อยที่สุด/ความจงรักภักดีต่อการบริการน้อยท่ีสุด

กำรทดสอบเครื่องมือ

	 การตรวจสอบความเช่ือมั่นผู ้วิจัยพิจารณาจาก

ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ชอัลฟ่า(Cronbach’s	 Alpha	

Coefficient)	 เป็นวิธีที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางมากท่ีสุดวิธี

หนึ่งโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์หามาตรวัดค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาควรมีค่าในระดับ	.70	ขึ้นไป	(Hair	et	al	,	2010)	ใน

การตรวจสอบความเช่ือมั่น	ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

ครอนแบช็อลัฟ่าของแต่ละตวัแปรในงานวจิยัดงักล่าว	ได้ค่า

ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดคือ	มากกว่า	0.7	ข้ึนไป	ดังตาราง

ที่	1

ตำรำง 1

ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)

ส่วนของค�าถาม ค่าอัลฟ่าแสดงความเช่ือมั่น

กลุ่มทดลอง	n=30

การรับรู้คุณภาพการให้

บริการ

1.1	ด้านลกัษณะทางกายภาพ 0.709

1.2	ด้านความน่าเชื่อถือ 0.923

1.3	ด้านการตอบสนอง 0.754

1.4	ด้านการให้ความมั่นใจ	 0.862

1.5	ด้านการดูเอาใจใส่ 0.785

ความจงรักภักดี 0.951

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	ได้จากการเก็บ

ข้อมลูแบบสอบถามผูท้ีผู่ใ้ช้บรกิารร้านทองในจงัหวดัระยอง	

จ�านวน	400	ชดุ	โดยมกีารกระจายการเกบ็สอบถามจากเขต

พื้นท่ีท้ังหมด	7	อ�าเภอ	และ	1	ก่ิงอ�าเภอในจังหวัดระยอง	

ได้แก่	 อ�าเภอเมือง	อ�าเภอแกลง	อ�าเภอบ้านค่าย	อ�าเภอ

บ้านฉาง	อ�าเภอปลวกแดง	อ�าเภอวังจันทร์	อ�าเภอเขาชะ

เมา	และก่ิงอ�าเภอนคิมพฒันา	โดยเลอืกสถานที	่ทีม่ผีูบ้รโิภค

ให้เก็บข้อมูลได้จ�านวนมากและหลากหลาย	เช่น	ห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง	ห้างสรรพสินค้าโลตัสระยอง	

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	ป้ายรอรถรับส่ง

ของบริษัท	ร้านสะดวกซ้ือ	ตลาดสด	ร้านขายอาหารตามส่ัง

ในจังหวัดระยอง	เป็นต้น	โดยมีการแจกเฉพาะผู้ท่ีสมัครใจ

ตอบ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย�า	แจกแบบสอบถาม

ทีละกลุ่มจ�านวน	3-5	คน	เพื่อสามารถให้ค�าปรึกษาอย่าง

ท่ัวถึงกรณีมีข้อซักถาม	เก่ียวกับแบบสอบถาม

	 2.	ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	ได้จากการ

ศึกษาค้นคว้า	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	รวม

ท้ังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้	 จากแหล่งต่างๆ
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ได้แก่	ต�ารา	วิทยานิพนธ์	เอกสาร	วารสาร	บทความ	และ	

เว็บไซต์ต่างๆ

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	โดย

แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	 (Descriptive	 statistic)	 ได้แก่	 ค่าความถ่ี	ค่า

เฉล่ีย	และค่าร้อยละ

	 2.	 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ใน

ลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว	

ได้แก่	 คุณภาพการบริการ	 และ	คุณค่าที่รับรู้	 กับตัวแปร

ตาม	คือ	ความจงรักภักดีในการบริการของร้านทอง	สถิติ

ที่ใช้คือการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	 (Multiple	

Regression	Analysis)

ผลกำรวิจัย
	 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ด ้ า น คุ ณสมบั ติ ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม	และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังนี้

	 1.	สรุปข้อมลูเกีย่วกบัคณุสมบัตผิูต้อบแบบสอบถาม	

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลูกค้าผู้มาใช้บริการร้านทองใน

จังหวัดระยอง	มีจ�านวนท้ังสิ้น	400	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	332	คน	คิดเป็นร้อยละ	83.0	อายุอยู่ในช่วง	ระหว่าง	

21-30	ปี	จ�านวน	328	คน	คิดเป็นร้อยละ	82.0	มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน	 จ�านวน	 307	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

76.8	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	ระหว่าง	15,001-25,000	บาท	

จ�านวน	252	คน	คิดเป็นร้อยละ	63.0	และกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่	 มีร้านทองที่เลือกใช้บริการเป็นประจ�า	 จ�านวน	

341	คน	คิดเป็นร้อยละ	85.2

	 2.	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการให้

บริการในแต่ละด้าน	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ต่อระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการร้านทองในจังหวัด

ระยอง	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า

	 	 2.1	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ต่อระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ	ด้านลักษณะทาง

กายภาพ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีความคิดเห็นมาก

ที่สุดในเรื่อง	ร้านทองมีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่	มอง

เห็นสินค้าได้ชัดเจน	อยู่ในระดับมากที่สุด	รองลงมาคือ	ร้าน

ทองมีการตกแต่งท่ีสวยงามดูดีสะอาดเป็นระเบียบ	และถัด

มาคือ	พนักงานในร้านทองแต่งกายสุภาพสะอาดเรียบร้อย	

มีความความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	ส่วนที่มีความคิดเห็น

น้อยทีส่ดุคอื	ร้านทองมกีารใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการให้

บริการ	เช่น	เครื่องรูดบัตร	การจ่ายเงินระบบพร้อมเพย์	มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

	 	 2.2	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ต่อระดบัการรบัรู้คณุภาพการให้บรกิารด้านความน่าเช่ือถอื	

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด

ในเรื่อง	สินค้าท่ีร้านทองจ�าหน่ายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพดีได้

มาตรฐานทันที	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด	รองลง

มาคอืพนกังานในร้านมคีวามรูใ้นเรือ่งของสนิค้าและบรกิาร

ในร้านเป็นอย่างดี	และถัดมาคือพนักงานในร้านให้บริการ

ลูกค้าอย่างรอบคอบถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ	มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนที่มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด

คือ	ร้านทองมีการ	เปิด-ปิดให้บริการ	ตรงตามเวลาท่ีได้แจ้ง

ให้ทราบ	มีความความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

	 	 2.3	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ต่อระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนอง	

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด

ในเรื่อง	 พนักงาน	 มีความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการแก่

ลูกค้า	รองลงมาคือพนักงาน	สามารถตอบสนองค�าร้องขอ

ของลูกค้าได้ทันที	และถัดมาคือพนักงาน	มีความตั้งใจที่จะ

ช่วยเหลือลูกค้าด้วยความเต็มใจ	มีความความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด	ส่วนท่ีมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ	พนักงาน	

มีการให้บริการท่ีรวดเร็วมีความความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก

	 	 2.4	ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นต่อ

ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจ	

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด

ในเรื่อง	ร้านทองมีการรับเปลี่ยนสินค้ากรณีสินค้ามีปัญหา	

รองลงมาคือร้านทองด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด	และถัดมาคือเมื่อเกิด

ปัญหาในสินค้าและบริการทางร้านช่วยแก้ปัญหาด้วยความ

เหน็อกเหน็ใจพร้อมสร้างความม่ันใจให้กบัลกูค้า	มคีวามคดิ

เห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนที่มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ	

พนักงานเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สามารถให้ค�าแนะน�า	และตอบ

ข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

	 	 2.5	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
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ต่อระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านการดูแลเอาใจ

ใส่	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดใน

เรื่อง	พนักงานมีความเป็นกันเอง	รองลงมาคือ	พนักงานมี

ความเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการเป็นอย่างดี	 มี

ความความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	และถัดมาคือพนักงาน

ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ	 และพร้อมที่จะน�าไป

แก้ไขปรับปรุงมีความความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 ส่วน

ที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ	พนักงานจดจ�าลูกค้าหรือราย

ละเอียดต่างๆที่ลูกค้าเคยรับบริการได้	มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก

	 3.	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อการใช้

บริการ	ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับความ

จงรักภักดีต่อใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยองโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ลูกค้า

มีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง	ความต้ังใจที่จะกลับมาใช้

บริการของร้านทองนี้ซ�้าอีกถ้ามีโอกาส	รองลงมาคือลูกค้า

จะพิจารณาเลือกใช้ร้านทองท่ีใช้บริการอยู่เป็นประจ�าก่อน

เป็นอันดับแรก	ถัดมาคือลูกค้าจะแนะน�าครอบครัว	เพื่อน

ร่วมงาน	หรือคนรู้จักให้ใช้ร้านทองเดียวกับที่เคยใช้บริการ	

ต่อมาคือลูกค้าจะยังคงใช้บริการร้านทองนี้อยู่ต่อไปแม้ว่า

จะมีการปรับราคาขึ้นบ้างตามสภาวะทางเศรษฐกิจ	 และ

ส่วนที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ	ลูกค้าจะยังคงใช้บริการ

ร้านทองนี้ต่อไปโดยให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบปัญหา

การให้บริการ

	 4.	ผลการศกึษาการส่งผลระหว่างการรบัรูค้ณุภาพ

การบริการ	ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทองใน

จงัหวดัระยอง	พบว่าการรบัรูคุ้ณภาพการให้บรกิารมอีทิธิพล

ต่อความจงรกัภักดขีองผูใ้ช้บริการร้านทองในจงัหวดัระยอง	

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	เม่ือพิจารณารายด้าน	พบว่า

ด้านการดูแลเอาใจ	และด้านการตอบสนอง	มีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยอง	

อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	0.05

ตำรำง 2

อิทธิพลการรับรู้คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยอง

ตัวแปรอิสระ

กำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำร

B ß t Sig Collinearity 

Tolerance

Statistic  

VIF

Constant .569 2.454 0.015

ด้านลักษณะทางกายภาพ .017 .012 .251 .802 .613 1.630

ด้านความน่าเชื่อถือ .149 .118 1.838 .802 .348 2.873

ด้านการตอบสนอง .308 .267 4.178 .000* .349 2.864

ด้านการให้ความมั่นใจ .076 .064 .987 .324 .337 2.963

ด้านการดูแลเอาใจใส่ .329 .304 5.443 .000* .456 2.193

R=.647,	R2	=	.419,	F	=	287.193,	P	<	0.05,	SE
est
=	±.55394

	 ผลการศึกษาตามตารางที่	2	อิทธิพลการรับรู้คุณ

ภาพการให้บริการ	ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ร้านทองในจังหวัดระยอง	โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย

เชิงพหุคูณ	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า	ด้านการดูแลเอาใจใส่	(ß	=	.304)	

ด้านการตอบสนอง	(ß	=	.267)	ค่า	sig=	.000*	มีอิทธิพล

ต่อความจงรักภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารร้านทองในจงัหวดัระยอง	

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05

	 นอกจากนี้	พบว่า	คุณภาพการให้บริการสามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดีได ้ร ้อยละ	 41.9	 ที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อท�าการตรวจ

สอบ	 Multicollinearity	 เพื่อทดสอบการไม่มีความ

สัมพันธ์ต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ	ด้วยค่า	Collinearity	 

Tolerance	และค่า	Statistic	VIF	พบว่า	ค่า	Tolerance	

ตัวต�่าท่ีสุด	=.337	และค่า	VIF	ตัวสูงท่ีสุด=	2.963	(ไม่เกิน	

4-5)	แสดงให้เห็นว่า	ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน	(ไม่

เกิด	Multicollinearity)
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กำรอภิปรำยผล
	 การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่าง	ๆ 	ที่ได้จากผล

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อความจงรัก

ภักดีของผู้ใช้บริการร้านทองในจังหวัดระยอง	 ผู้วิจัยน�า

เสนอการตีความ	และประเมินข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย

เพ่ืออธิบายและยืนยันความสอดคล้องระหว่างข้อค้นพบ	

กับสมมติฐานการวิจัย	 ในการอภิปรายผลดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

	 1.	 ผลการศึกษาที่สรุปว่า	 การรับรู้คุณภาพการ

ให้บริการ	 ด้านการดูแลเอาใจใส่	 และด้านการตอบสนอง	

มีอิทธิพลทางบวก	ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้าน

ทองในจังหวัดระยอง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

.05	 	 ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี

เรื่องคุณภาพการให้บริการ(Service	Quality)	ของ	Para 

suraman,	Ziethaml	&	Berry	(1988)	และแนวคิดเรื่อง

ความจงรักภักดี	 ของ	 Bourdeau	 (2005)	 ซึ่งสามารถ

อธิบายได้ว่า	 การรับรู้คุณภาพการให้บริการด้านการดูแล

เอาใจใส่	 ลูกค้าให้ความส�าคัญในเรื่องความเป็นกันเองใน

การให้บริการ	 ผู ้ด�าเนินธุรกิจควรให้ความส�าคัญในการ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า	 มีการพูดคุย	 ทักทาย	 อย่าง

เหมาะสม	เพื่อให้ความรู้สึกท่ีเป็นกันเอง	และความรู้สึกท่ี

เข้าถึงได้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ	อีกทั้งการที่สามารถจดจ�า

รายละเอียดต่างๆของลูกค้าที่มาใช้บริการได้	มีการเอาใจ

ใส่ความต้องการของลูกค้า	และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ

ต่างๆของลกูค้า	จะท�าให้ลกูค้ามคีวามรูส้กึทีด่	ีและ	สบายใจ

ที่จะใช้บริการมากยิ่งขึ้น

	 การรับรู้คุณภาพการให้บริการในการตอบสนอง	

ธุรกิจควรค�านึงถึงความกระตือรือร้นคล่องแคล่วว่องไวของ

พนักงานในการให้บริการ	ระยะเวลาในการให้บริการ	และ

มีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนในการให้

บริการและมีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที	ซ่ึงสิ่งเหล่านี้

ธุรกิจควรท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

ประทับใจ	และจะได้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อก่อ

ให้เกิดความจงรักภักดี

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	 ผู้ด�าเนินธุรกิจ

ร้านทองในจังหวัดระยองควรให้ความส�าคัญกับคุณภาพ

การให้บริการในการรักษามาตรฐานของสินค้า	และบริการ	

ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ	ตลอดจนสร้างชื่อเสียงที่ดีให้เป็น

ท่ีประจักษ์	อาจมีการส่งเสริมการตลาดโดย	มีการโฆษณา

ผ่านสื่อต่าง	ๆ	อย่างแพร่หลาย	เพื่อให้สามารถสื่อสารกับ

ลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม	ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกค้าได้

รับข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจกลับ

มาใช้ซ�้า	บอกต่อ	หรือแนะน�าคนอื่น	ๆ	มาใช้บริการได้จะ

ส่งผลดีต่อรับรู้อันจะน�ามาซ่ึงการเลือกใช้บริการ	 และจะ

ส่งผลให้เกิดเป็นความจงรักภักดีของลูกค้าในท่ีสุด

	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	แนะน�าให้

ท�าการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มอื่นๆใน

สถานที่ที่แตกต่างกันเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจร้านทองใน

ประเทศไทยมีจ�านวนมากขึ้น	การให้บริการของแต่ละร้าน

ย่อมมีความแตกต่างกันข้ึนกับสถานที่ที่ให้บริการ	 แม้แต่

ร้านภายใต้ชื่อเดียวกันต่างสาขากัน	 การให้บริการย่อมมี

ความแตกต่างกันเช่นกัน	 กลุ่มประชากรแต่ละสถานที่ก็

ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านความคิดเห็นและความรู้สึก	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด	 และทฤษฎีของการควบคุมบริษัท

จ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียว	และศึกษากฎหมายแห่งร่างพระราชบัญญัติบริษัทจ�ากัดคนเดียวเปรียบเทียบระหว่างบทบัญญัติ

กฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศ	 รวมถึงเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ�ากัดคนเดียว

เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสามารถประกาศใช้กฎหมายเก่ียวกับบริษัทจ�ากัดคนเดียวได้	 ในการศึกษาดังกล่าวเป็นการ

ศึกษาแบบวิจัยเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 โดยการรวบรวม	 สืบค้นข้อมูลจากบทความทางวิชาการ	 หนังสือ	

ต�ารา	วารสาร	และข้อมูลท่ีได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์	(Website)	รวมถึงวิทยานิพนธ์และบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งของไทยและต่างประเทศ	โดยผลการวิจัยพบว่าบริษัทจ�ากัดคนเดียวมีลักษณะพิเศษท่ีผู้ถือหุ้นซ่ึง

เป็นเจ้าของทุนคนเดียวอาจเป็นผู้จัดการของบริษัทด้วย	โดยในการจัดการของผู้จัดการคนเดียว	มีลักษณะด�าเนินการแบบ

มีสิทธิขาดเพียงคนเดียวที่ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจัดการบริษัทจ�ากัดคนเดียว	รวมถึงการก�าหนด

คุณสมบัติของผู้จัดการคนเดียว	การก�าหนดมาตรการในการจัดท�านิติกรรมสัญญาของผู้จัดการคนเดียวที่ท�ากับบริษัท	หรือ

ข้อก�าหนดในกรณีที่ผู้จัดการมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียกับบริษัท	และการด�ารงเงินทุนและรักษาทรัพย์สินของบริษัท	รวม

ถึงการออกมาตรการเพื่อควบคุมการจัดการบริษัทจ�ากัดคนเดียวในรูปแบบท่ีเหมาะสม	เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ: บริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียว,	เจ้าของทุนคนเดียว,	ผู้จัดการคนเดียว

 

Abstract

	 This	research	is	a	qualitative	research	with	the	objective	of	studying	concepts	and	the	theory	

of	controlling	a	limited	company	by	a	single	owner	and	to	study	the	laws	of	a	limited	company	by	

a	single	owner,	Act,	by	to	compare	between	the	law	provisions	of	Thailand	and	foreign	countries	

as	well	as	suggesting	amendments	to	the	laws	relating	to	a	limited	company	by	a	single	owner	to	

be	appropriate	and	able	to	enact	laws	regarding	single	owner	of	limited	companies.	In	this	study,	it	

are	documentary	research	by	collecting	data	from	academic	articles,	books,	textbooks,	journals,	and	

information	obtained	from	the	internet	or	website,	including	theses	and	relevant	laws	both	Thai	and	

foreign’	s.	The	result	of	the	research	shows	that	a	limited	company	by	a	single	owner	has	a	special	

characteristic	in	which	the	shareholder	is	the	sole	member	of	company	and	such	shareholder	may	

มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุมบริษัทจ�ำกัดโดยเจ้ำของคนเดียว
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be	the	manager	of	the	company	too.	For	management	of	a	single	manager,	there	is	only	one	right	

action	that	should	have	legal	measures	to	control	the	management	of	a	limited	company	by	a	single	

owner,	including	the	specification	of	a	single	manager	establishing	measures	for	the	preparation	of	

legal	acts,	contracts	of	 single	managers	made	with	 the	company	or	 requirements	 in	cases	where	

managers	have	 interests	 in	 the	company	and	maintaining	capital	and	assets	of	 the	company	and	 

issuing	measures	to	control	the	management	of	a	single	member	limited	company	in	an	appropriate	

manner,	etc.

Keywords: A	limited	company	by	a	single	owner,	the	sole	shareholder	of	the	capital,	a	single	manager

บทน�ำ
	 แนวความคิดของการจัดต้ังบริษทัจ�ากดัโดยเจ้าของ

คนเดียวนั้น	 พบว่ามีหลายประเทศยอมให้บุคคลธรรมดา

เพียงคนเดียวสามารถเป็นเจ้าของทุนจัดตั้งบริษัทจ�ากัดข้ึน

ได้	โดยเริม่จากมลรฐั	Delaware	ของประเทศสหรฐัอเมรกิา	

เป็นมลรัฐแรกที่ได้ก�าหนดให้บริษัทจ�ากัดสามารถจัดตั้งโดย

บุคคลธรรมดาเข้าเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวได้	ทั้งนี้	เป็นไปตาม

แนวความคิดของหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา	

(Autonomy	of	Will)	ที่บุคคลย่อมมีอิสระในการเลือกรูป

แบบธุรกิจของตนโดยการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคน

เดียว	และเป็นการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว

สามารถถือหน่วยลงทุนในรูปของนิติบุคคลได้	 อีกทั้ง	 ยัง

เป็นการช่วยลดปัญหาการอ�าพรางผู้ถือหุ้น	และประโยชน์

ในทางภาษี

	 ส�าหรับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย

ของประเทศไทยนั้น	ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ�ากัด	หรือบริษัท

มหาชนจ�ากัด	จะต้องมีผู้เริ่มก่อการถือหุ้นลงทุนโดยบุคคล

ธรรมดาจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคนกรณีของบริษัทจ�ากัด	

และจ�านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนส�าหรับบริษัทมหาชน

จ�ากัด	โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ�ากัดนั้น	

มีแนวโน้มของการลดจ�านวนผู้เร่ิมก่อการลงโดยในปัจจุบัน

ได้ลดจ�านวนผู้เริ่มก่อการลงจากเดิมเจ็ดคนเหลือเพียงสาม

คน	และมกีารเสนอร่างพระราชบญัญตับิรษิทัจ�ากดัคนเดยีว	

ที่ก�าหนดให้มีผู้ถือหุ้นลงทุนโดยบุคคลธรรมดาคนเดียว	แต่

อย่างไรก็ตามบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวนั้นมีรูปแบบ

ของการเป็นเจ้าของกจิการโดยบคุคลธรรมดาเพยีงคนเดยีว	

อีกทั้งเจ้าของทุนคนเดียวอาจเป็นผู้จัดการบริษัทเพียงคน

เดียวด้วยอันท�าให้การบริการจัดการเป็นไปโดยเสร็จเด็ด

ขาดโดยล�าพังคนเดียว	 ที่ต้องมีมาตรการทางกฎหมายใน

การควบคุมการบริหารจัดการบริษัทเพื่อสร้างความเช่ือมั่น

ต่อเจ้าหนี้บริษัทหรือบุคคลภายนอก	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัยได้เสนอ

มาตรการท่ีส�าคัญของการควบคุมบริษัทจ�ากัดคนเดียว

ด้านต่างๆ	เช่น	การจัดการทรัพย์สินหรือการด�ารงเงินทุน

บริษัท	เป็นต้น	โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบกันกับบทบัญญัติ

ของกฎหมายต่างประเทศ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 งานวจิยัฉบับน้ี	มวีตัถุประสงค์ในการศกึษาแนวคดิ	

และทฤษฎขีองการควบคมุบรษิทัจ�ากดัโดยเจ้าของคนเดยีว	

และศึกษากฎหมายแห่งร่างพระราชบัญญัติบริษัทจ�ากัดคน

เดียวโดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบทบัญญัติกฎหมาย

ของประเทศไทยกับต่างประเทศ	 รวมถึงเสนอแนะแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ�ากัดคนเดียวเพ่ือ

ให้มีความเหมาะสมและสามารถประกาศใช้กฎหมายเก่ียว

กับบริษัทจ�ากัดคนเดียวได้

แนวคิดทฤษฎีทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมบริษัท

จ�ำกัดโดยเจ้ำของคนเดียว

	 1.	ทฤษฎเีกีย่วกับสภาพของนติิบุคคล	(Corporate	

Entity)

	 ได้แก่	ทฤษฎีความเป็นบุคคลที่แท้จริง	(Realistic	

Theory)	และทฤษฎีบุคคลสมมติ	(Fiction	Theory)

	 โดยทฤษฎีความเป็นบุคคลที่แท้จริงนั้น	 เห็นว่า
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สภาพของนิติบุคคลนั้นเป็นสภาวะความเป็นจริงท่ียอมรับ

ในสงัคม	ซึง่มอียูแ่ล้วไม่ใช่เรือ่งสมมต	ินติบิคุคลมตีวัตนทีแ่ท้

จรงิ	คอืเป็นบคุคลต่างหากแยกจากบคุคลธรรมดาทีร่วมเข้า

เป็นนิติบุคคลนั้น	โดยกฎหมายเพียงแต่รับรองสภาพความ

เป็นอยู่ของนิติบุคคลเท่านั้น

	 ส่วนทฤษฎบีคุคลสมมติเป็นทฤษฎทีีถ่อืว่านติบุิคคล

เกิดขึ้นเพราะผลของการรับรองทางกฎหมาย	 โดยแบ่ง

สถานภาพออกจากบุคคลธรรมดา	 และนิติบุคคลได้รับ

การปฏิบัติเสมือนบุคคลธรรมดา	(they	are	treated	as	

if	they	were	persons)

	 โดยหลักแล้วบริษัทจ�ากัดคนเดียวนั้น	 มีสถานะ

เป็นนิติบุคคลท่ีมีตัวตนอยู่อย่างแท้จริง	 ตามหลักทฤษฎี

ความเป็นบุคคลที่แท้จริง	(Realistic	Theory)	โดยเห็นว่า

สภาพของนิติบุคคลนั้นเป็นสภาวะความเป็นจริงท่ียอมรับ

ในสงัคม	ซึง่มอียูแ่ล้วไม่ใช่เรือ่งสมมต	ินติบิคุคลมตีวัตนทีแ่ท้

จริง	 ดังนั้น	 นิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาได้โดยนิติบุคคล

ย่อมจะแสดงเจตนาผ่านทางบุคคลธรรมดา	และตามหลัก

ทฤษฎีบุคคลสมมติ	(Fiction	Theory)	เป็นทฤษฎีท่ีถือว่า

นิติบุคคลเกิดข้ึนเพราะผลของการรับรองทางกฎหมาย	

โดยกฎหมายอุปโลกน์ขึ้นมาให้นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าท่ี

เสมือนบุคคลธรรมดา

	 นอกจากนี้	 นิติบุคคลนั้นอยู่ในฐานะตัวการ	 ซึ่ง

หมายถึงบุคคลซึ่งมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น

กระท�าการแทนตนซึ่งมีผลเท่ากับตัวการเป็นผู้ท�าเองตรง

กับหลักกฎหมายที่ว่า	“ผู้ใดท�าสิ่งใดโดยบุคคลอื่นเท่ากับท�า

ด้วยตนเอง”	(Oui	facit	per	alium	facit	per	se)	ซ่ึงเม่ือ

ตัวแทนได้แก่	 ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลได้กระท�า

การท่ีอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแล้ว	นิติบุคคล

ซ่ึงอยู่ในฐานะตัวการย่อมต้องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิด

ขึ้นต่อเจ้าหน้ีหรือบุคคลภายนอกแต่ไม่เสียสิทธิที่จะไล่เบี้ย

เอาจากผู้ก่อความเสียหาย

	 2.	ทฤษฎีหลักการไม่ค�านึงถึงความเป็นนิติบุคคล	

(Piercing	the	Corporate	Veil)

	 โดยหลักการไม่ค�านึงถึงความเป็นนิติบุคคลนี้	เป็น

แนวคิดของกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ในการไม่แบ่งแยก

ความเป็นนิติบุคคลออกจากผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นเจ้าของทุน	

โดยผู้ถือหุ้นจะยกความเป็นนิติบุคคลเพ่ือปฏิเสธให้ตนไม่

ต้องรับผิดในหนี้สินของนิติบุคคลไม่ได้	ตามหลักทฤษฎีการ

ไม่ค�านึงถึงความเป็นนิติบุคคล	(Piercing	the	Corporate	

Veil)

	 3.	 แนวคิดของการจัดท�าสัญญาของผู้ถือหุ้นคน

เดียวท่ีเป็นกรรมการด้วย

	 โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทของประเทศเยอรมนี	 โดยหากผู ้ ถือหุ ้นน้ันเป็น

กรรมการคนเดียวในเวลาเดียวกันให้ใช้มาตรา	 181	 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมนีเพื่อใช้บังคับกับการ

ท�าธุรกรรมทางกฎหมายกับบริษัท	 การท�าธุรกรรมทาง

กฎหมายระหว่างเขากับบริษัท	 ท่ีเขาเป็นตัวแทนจะต้อง

จัดท�าเป็นเอกสารโดยไม่ชักช้า

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 งานวจิยัดงักล่าว	มกีรอบแนวความคดิในการศึกษา

และพจิารณาถงึรปูแบบของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคมุ

นิติบุคคลโดยเจ้าของคนเดียวท่ีมีความเหมาะสม	ท้ังนี้	เพ่ือ

เป็นการสร้างความเช่ือมั่นของบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคน

เดียวต่อเจ้าหนี้และบุคคลภายนอก	 ซึ่งหากนิติบุคคลใน

รูปแบบของเจ้าของคนเดียวมีรูปแบบที่เหมาะสมก็ย่อม

ท�าให้การจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียวสามารถจัดตั้งได้	 อัน

จะเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

สมมติฐำนกำรศึกษำ
	 บริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวนั้น	ได้แก่บริษัท

ท่ีมีผู้ถือหุ้นเจ้าของทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว

ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวและมีรูปแบบ

ของการจัดการบริหารกิจการบริษัทโดยผู ้จัดการบริษัท

เพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้รวมถึงเจ้าของทุนจะเป็นผู้

จัดการเองเพียงคนเดียวก็ได้	ท้ังนี้	รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ

โดยคนเดียวดังกล่าว	แม้จะมีข้อดีในประการต่างๆ	แต่ก็จะ

มีข้อเสียในลักษณะที่มีการตัดสินใจของบุคคลโดยล�าพัง

เพียงคนเดียว	 จึงควรมีมาตรการก�าหนดคุณสมบัติของผู้

จดัการ	ก�าหนดรปูแบบการบรหิารจดัการนติบุิคคลทีเ่หมาะ

สม	การก�าหนดให้การนิติกรรมสัญญาท่ีกรรมการคนเดียว

มีส่วนได้เสียต้องท�าบันทึกเป็นหนังสือ	เป็นต้น	 ท้ังนี้	 เพื่อ

เป็นการควบคุมนิติบุคคลโดยเจ้าของคนเดียวให้มีความน่า

เชื่อถือ	คุ้มครองเจ้าหนี้บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย	และ

สร้างความเชือ่มัน่ของการจดัตัง้องค์กรธรุกจิในรปูแบบของ

บริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียว
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร	

(Documentary	Research)	โดยการสืบค้นข้อมลูทัง้ภายใน

ประเทศและต่างประเทศ	รวมถงึการรวบรวม	ค้นคว้าข้อมลู

จากบทความทางวชิาการ	หนงัสอื	ต�ารา	วารสาร	และข้อมลู

ที่ได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์	(Website)	ของ

ไทยและต่างประเทศรวมถงึวทิยานพินธ์และบทบญัญตัขิอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ในการด�าเนินการวิจัยของผู้วิจัยได้น�าบทบัญญัติ

ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทจ�ากัดคนเดียวของไทยท่ียก

ร่างโดยกรมการค้าภายใน	 มาเป็นหลักในการพิจารณา

วิเคราะห์ถึงรูปแบบที่เหมาะสมของบริษัทจ�ากัดที่มีเจ้าของ

ทนุเพยีงคนเดียว	โดยพิจารณาเปรียบเทยีบกนักบักฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องของไทยได้แก่	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยห้างหุน้ส่วนและบรษิทั	พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน

จ�ากดั	โดยน�ามาพจิารณาเปรยีบเทยีบกนักับบทบญัญตัขิอง

กฎหมายต่างประเทศ

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 บทบัญญัติ

ของกฎหมาย	 เอกสารบทความทางวิชาการ	 ค�าพิพากษา

ฎีกา	 รวมถึงการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต	 เว็บไซต์ต่างๆ	 ท่ี

เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	เครื่องมือในการวิจัย	แบ่งออกได้เป็น	

2	ประเภท	ได้แก่

	 1.	บทบัญญัติของกฎหมายไทย	ได้แก่	ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัท	พระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และร่างพระราชบัญญัติ

บริษัทจ�ากัดคนเดียว

	 2.	 บทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศ	 ได้แก่	

กฎหมายบริษัทจ�ากัดของประเทศอังฤษ	 และกฎหมาย

บริษัทจ�ากัดของประเทศเยอรมนี

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการวิจัย	 ได้แก่	

การค้นคว้าจากต�ารา	 ค�าบรรยายกฎหมาย	 วิทยานิพนธ	์

รายงานการวิจัย	 และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 บทความ

ทางกฎหมาย	เป็นต้น

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยฉบับนี้	ด�าเนินการ

เลอืกข้อมูลโดยเลอืกตวัอย่างของกลุม่กฎหมายต่างประเทศ

เพื่อน�ามาพิจารณาสรุปเปรียบเทียบและอภิปรายร่วมกัน

กับคณะที่ปรึกษาโดยไม่ได้มีการจัดเก็บสถิติของข้อมูลแต่

ประการใด

ผลกำรวิจัย
	 จากการวิจัยค้นคว้าบทบัญญัติของกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้พบถึงปัญหาที่เก่ียวข้องกับการควบคุม

บริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวโดยสามารถสรุปถึงปัญหา

ในประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 1.	ปัญหาในการควบคุมการจัดต้ังบริษัท

	 โดยในการจัดตั้งบริษัทน้ัน	 ควรพิจารณาถึงเร่ือง

คุณสมบัติของเจ้าของทุนผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท	รวมถึง

คุณสมบัติของผู้จัดการบริษัทและในการน�าเงินมาลงทุนจัด

ตั้งบริษัทจริง	ดังนี้

	 				1.1	คุณสมบัติของเจ้าของทุนผู้จัดตั้งบริษัท

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาของไทย

สามารถจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียวเพื่อการด�าเนินธุรกิจ

ในรูปแบบของนิติบุคคลท่ีมีการถือหน่วยการลงทุนได้	 ดัง

นั้น	จึงควรก�าหนดให้เฉพาะบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย

เท่านั้น	จึงจะสามารถจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียวได้

	 				1.2	คุณสมบัติของกรรมการในการจัดตั้งบริษัท

	 (1)	ในเรื่องอายุของผู้จัดการ

	 โดยทีผู่จั้ดการของบรษิทัจ�ากดัคนเดยีวอาจมีเพยีง

คนเดียวได้	ซ่ึงมีการจัดการงานได้โดยเพียงล�าพัง	ปราศจาก

ข้อความเห็นของกรรมการคนอ่ืน	 ดังนั้น	 กรรมการของ

บริษัทจึงควรมีวุฒิภาวะ	หรือประสบการณ์มากพอสมควร	

จึงอาจก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการต้องไม่น้อยกว่า	 

20	ปีบริบูรณ์

	 นอกจากนี้	เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร

จดัการบรษิทัในกรณทีีก่รรมการมอีายไุม่ครบ	20	ปีบรบิรูณ์	

ดงักล่าว	อาจก�าหนดให้การด�าเนนิการของผูจ้ดัการเป็นเพยีง

ไม่สมบูรณ์	แต่ไม่ถึงกับส้ินผลไป	ดังตัวอย่างของกฎหมาย

บริษัทจ�ากัดประเทศเยอรมนีที่ก�าหนดให้อายุกรรมการที่

แต่งตั้งต้องมีอายุครบ	18	ปี	บริบูรณ์ข้ึนไป	แต่หากมีการ
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แต่งต้ังกรรมการที่อายุยังไม่ครบ	 18	 ปี	 จะถือเป็นความ

บกพร่องในเรื่องอายุของกรรมการ	 โดยความบกพร่องจะ

ส้ินสุดไปเมื่อกรรมการมีอายุครบ	18	ปีบริบูรณ์

	 (2)	การมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้จัดการ

	 โดยที่บริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวสามารถ

มีกรรมการเพียงคนเดียวได้	 และการมีกรรมการเพียงคน

เดียวหากเป็นบุคคลผู้ไม่มีภูมิล�าเนาในประเทศไทยย่อมมี

โอกาสท่ีกรรมการจะไม่สามารถบริหารงานหรือสอดส่อง

ดูแลกิจการได้เต็มความสามารถ	 ดังนั้น	 จึงควรก�าหนด

คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในราช

อาณาจักรเท่านั้น	หากฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าว	ก็จะถือว่า

กรรมการผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

	 (3)	การขาดคุณสมบัติของกรรมการกรณีต้องค�า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

	 การที่กรรมการต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของกรรมการ

ที่ไม่อาจด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	จึงควรก�าหนด

ให้กรรมการที่ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุกเป็น

อันขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้จัดการ

	 2.	ปัญหาในการควบคมุการท�าหน้าทีข่องผูจ้ดัการ

บรษัิทและการก�าหนดความรบัผิดของกรรมการบรษิทัจ�ากดั

คนเดียว

	 			2.1	การก�าหนดให้กรรมการผูท้�าผดิฝ่าฝืนหน้าที่

ให้รับผิดต่อเจ้าหนี้ร่วมกันกับบริษัท

	 ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการท�าการฝ่าฝืนหน้าที่

ที่รับผิดชอบโดยการกระท�านอกเหนือหน้าที่ดังกล่าวก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือเจ้าหนี้	 กรณี

ดังกล่าว	ผู้จัดการย่อมรับผิดร่วมกันกับบริษัทในความเสีย

หายทั้งสิ้นฐานลูกหนี้ร่วมกัน	กล่าวคือ	เจ้าหนี้ย่อมสามารถ

เลือกได้ว่าจะเรียกร้องต่อบริษัทหรือต่อกรรมการผู้จัดการ

ในฐานะลูกหนี้ร่วมกัน	แต่ทั้งนี้	ในระหว่างกันเองของบริษัท

กับกรรมการผู้จัดการย่อมใช้สิทธิไล่เบี้ยกันได้ในภายหลัง

	 โดยหลกัการรบัผดิร่วมกนัอย่างลกูหนีร่้วมดงักล่าว	

เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายบริษัทประเทศเยอรมนี

ตามมาตรา	43	(2)	ที่บัญญัติท�านองว่า	“...(2)	กรรมการ

ที่ฝ่าฝืนหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดอย่างอย่างลูกหนี้

ร่วมกันกับบริษัท	ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น”	...	(2)	

Directors	who	breach	the	duties	incumbent	upon	

them	shall	be	jointly	and	severally	liable	to	the	

company	for	any	damage	arising)	 ในการเรียกร้อง

ความเสียหายของลูกหนี้ร่วมกันดังกล่าว	 ผู้เสียหายย่อม

เลือกในการเรียกร้องให้บริษัทหรือกรรมการผู้จัดการรับ

ผิดส�าหรับความเสียหายดังกล่าวได้

	 	 	 	 2.2	 การห้ามไม่ให้ผู้จัดการรับผลประโยชน์

ตอบแทนจากบุคคลท่ีสาม

	 ในการการห้ามมิให้ผู ้จัดการรับผลประโยชน์

ตอบแทนจากบุคคลที่สาม	ผู้จัดการย่อมเป็นตัวแทนท่ีย่อม

ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการงานของบริษัทอีกท้ังหากผู้

จัดการเป็นเจ้าของทุนคนเดียวด้วยแล้ว	ย่อมจัดการงานมุ่ง

ในทางผลก�าไรและเมื่อได้ผลก�าไรก็สามารถจ่ายเงินปันผล

ให้แก่เจ้าของทุนได้	 ดังนั้น	 จึงควรก�าหนดข้อห้ามมิให้ผู้

จัดการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบุคคลที่สามโดยบังคับ

เด็ดขาด	เว้นแต่	เป็นการรับไว้แทนบริษัทโดยในกรณีนี้	ผู้

จัดการต้องจัดท�าบันทึกการรับทรัพย์สินดังกล่าว	ทั้งนี้	เป็น

ไปตามแนวทางบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ�ากัด

ของประเทศอังกฤษ	ตามความในมาตรา	170	โดยกรรมการ

มีหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	ท้ังผลประโยชน์และทรัพย์สิน	ข้อมูล	

และโอกาสใดๆ	 ท่ีเขาได้มาในระหว่างเป็นกรรมการ	และ

หน้าที่ในการไม่รับผลประโยชน์จากบุคคลที่สาม	 รวมถึง

การประกาศการมีผลประโยชน์ส่วนได้เสียของผู้จัดการ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกรณีมีกรรมการบริษัท

มากกว่าหนึ่งคน	 และประกาศดังกล่าวก�าหนดให้ต้องจัด

ท�าเป็นหนังสือ

	 3.	 ปัญหาในการควบคุมข้อบังคับหรือสัญญาที่

เป็นโมฆะ

	 ในการจัดการงานของบริษัทของผู ้จัดการซ่ึง

โดยปกติจะมีค่าตอบแทนจะต้องจัดการงานโดยใช้ความ

ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัทอันเป็นตัวการ	 และ

เมื่อจัดการงานไปในทางก่อความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่า

ด้วยความประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ไม่อาจยกเว้น

ความรับผิดจากการก่อความเสียหายได้	ดังนั้น	 จึงไม่ควร

เปิดช่องให้กรรมการคนเดียวมีข้อยกเว้นความรับผิดของ

ตนไว้ในข้อบังคับของบริษัท

	 หากมกีารจดทะเบียนข้อบังคบับรษิทัด้วยข้อความ

ในท�านองที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของกรรมการโดยฝ่าย

เดียวรวมถึงข้อความท่ีเป็นการยกเว้นความรับผิดของ

กรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า	อนัเป็นข้อความทีแ่สดงถงึการ
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ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทกับผลประโยชน์

ของผู้จัดการ	ดังนี้ก็ให้ถือว่าข้อความของข้อบังคับบริษัทดัง

กล่าวตกเป็นโมฆะไม่อาจใช้บังคับได้

	 นอกจากนี้ในการท�านิติกรรมสัญญาระหว่างผู ้

จัดการและบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียว	โดยข้อตกลง

หรือสัญญาระหว่างบริษัทและผู้จัดการโดยคนเดียวที่ท�าขึ้น

ด้วยการระบขุ้อความท�านองไม่ให้ผูจ้ดัการบรษัิทมคีวามรบั

ผิดหรือยกเว้นความรับผิดของกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า

ก็ให้ถือว่าข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะไม่อาจ

บังคับกันได้และผู้จัดการหรือบุคคลใดๆ	ไม่อาจยกข้อความ

ดังกล่าวไปกล่าวอ้างได้

	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามแนวบทบัญญัติแห่งพระราช

บัญญัติบริษัทจ�ากัดของประเทศอังกฤษตามมาตรา	 232	

ที่ก�าหนดให้

	 1)	 ข้อก�าหนดใด	 ๆ	 ที่อ้างเพ่ือยกเว้นกรรมการ

ของบริษัทจากความรับผิดใด	ๆ	ที่จะติดตามตัวกรรมการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ	 ผิดนัด	 การฝ่าฝืน

หน้าที่หรือการละเมิดความไว้วางใจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท

นั้นเป็นโมฆะ

	 2)	 ข้อก�าหนดใด	 ๆ	 ที่บริษัทโดยตรงหรือโดย

อ้อมให้การชดใช้ค่าเสียหายอย่างไม่จ�ากัดขอบเขตส�าหรับ

กรรมการของบริษัท	หรือของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับความรับ

ผิดใด	ๆ 	ที่ติดตามตัวกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความประมาท

เลินเล่อ	ผิดนัด	ผิดหน้าที่หรือฝ่าฝืนความเชื่อม่ันที่เก่ียวข้อง

กับบริษัทน้ัน	เป็นโมฆะ

	 4.	ปัญหาในการควบคุมการด�ารงเงนิทนุและรกัษา

ทรัพย์สินของบริษัท

	 โดยสามารถพจิารณาถงึมาตรการของการควบคมุ

ประการต่างๆ	ดังน้ี

	 	 	 4.1	 มาตรการในการควบคุมการน�าเงินค่าหุ้น

มาลงจริง

	 เพื่อให้การจัดตั้งบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียว

ด�าเนินการจัดต้ังเพื่อประสงค์ด�าเนินธุรกิจด้วยตนเองอย่าง

แท้จริงและเพื่อให้บริษัทมีความน่าเช่ือถือในเรื่องเงินลงทุน	

จึงควรก�าหนดให้ในคราวการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือ

จดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัท	ผู้ริเริ่มจัดตั้งบริษัทหรือผู้จัดการ

จะต้องมีการน�าเงินทุนมาลงจริงโดยการแสดงหลักฐาน

การน�าเงินมาลงทุน	เช่น	การแสดงหนังสือยืนยันยอดบัญชี

เงินฝากของธนาคาร	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	เป็นไปตามแนวค�าสั่งส�านักงานทะเบียนหุ้น

ส่วนบริษัทกลาง	ท่ี	66/2558	ท่ีบังคับกับการจดทะเบียน

จดัตัง้บรษิทัและการเพิม่ทนุของบริษทัจ�ากดัในจ�านวนตัง้แต่

ห้าล้านบาทข้ึนไปต้องน�าหลักฐานหนังสือรับรองยอดเงิน

ฝากมาแสดง

	 			4.2	ปัญหาในการควบคุมการน�าเงินของบริษัท

ออกให้ผู้จัดการหรือเจ้าของทุนกู้ยืม

	 ในการน�าเงินของบริษัทให้บุคคลใดกู้ยืมไม่ว่าจะ

มีการคิดดอกเบ้ียหรือไม่ก็ตาม	ย่อมท�าให้ทุนของบริษัทที่

จะน�าไปบริหารจัดการบริษัทลดน้อยถอยลงอีกทั้งมีความ

เสี่ยงในการก่อให้เกิดหนี้สูญหรือเกิดปัญหาในการเรียก

ร้องเงินกู้ยืมคืน	 ดังนั้น	 ควรมีมาตรการในการน�าเงินทุน

บริษัทออกให้บุคคลใดๆ	กู้ยืมไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอก

หรือผู้จัดการบริษัทก็ตาม

	 ท้ังนี้	 อาจมีมาตรการในการน�าเงินของบริษัท

ออกให้กู้ยืมอย่างเหมาะสมโดยก�าหนดให้มีการท�าบันทึก

การตัดสินใจของผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษรนอกเหนือ

จากการท�าสัญญากู้ยืมเงินโดยในบันทึกดังกล่าวก�าหนด

ให้ต้องมีหลักการเหตุผลความจ�าเป็นในการให้ผู้จัดการกู้

ยืมเงินดังกล่าว	 นอกจากนี้	 ในการท�าสัญญากู้ยืมเงินอัน

เป็นนิติกรรมสัญญาท่ีได้กระท�าระหว่างผู้จัดการของบริษัท

จ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวกับบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคน

เดียวจึงควรน�าหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติบริษัทจ�ากัดของ

ประเทศเยอรมนีท่ีให้มีการท�าบันทึกการกู้ยืมเงินดังกล่าว

เข้าเป็นมติการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในคราว

ประชุมครั้งถัดไปด้วย	ท้ังนี้	เฉพาะกรณีท่ีมีคณะกรรมการ

บริษัทหรือมีผู้จัดการบริษัทมากกว่าหนึ่งคน

	 	 	 	 4.3	มาตรการในการควบคุมการโอนหรือซื้อ

ขายทรัพย์สินของบริษัท

	 ทั้งนี้	 สามารถพิจารณาน�าบทบัญญัติของพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 ที่ก�าหนดให้การซื้อขาย

ทรัพย์สินของบริษัทกับกรรมการนั้น	 จะต้องได้รับความ

ยินยอมจากคณะกรรมการก่อนจึงจะผูกพันบริษัทมาปรับ

ใช้กับกรณีของบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวโดยอาจ

ก�าหนดให้การโอนหรอืซือ้ขายทรพัย์สนิของบรษิทัจ�ากัดคน

เดียวจะต้องจัดท�าบันทึกการโอนหรือซ้ือขายทรัพย์สินทุก

ครั้งและจัดเก็บบันทึกดังกล่าวไว้ยังส�านักงานเพื่อผู้มีส่วน

ได้เสียสามารถเข้าตรวจสอบได้

	 	 	 	 	 4.4	 มาตรการในการควบคุมการจัดท�าและ
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แยกบัญชีทรัพย์สินหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร

	 ในการจัดการทรัพย ์สินของบริษัทจ�ากัดโดย

เจ้าของคนเดียว	ผู้จัดการย่อมสามารถจัดการบริษัทไปได้

โดยล�าพัง	 และในการจัดการทรัพย์สินผู้จัดการเพียงคน

เดียวอาจมีการน�าทรัพย์สินของบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคน

เดียวระคนปนกันกับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้จัดการ	รวมถึง

การโยกย้ายทรัพย์สินนั้น	จึงควรก�าหนดให้ผู้จัดการจัดท�า

บัญชีทรัพย์สินพร้อมกับจัดเก็บบัญชีรายการทรัพย์สินไว้

ในรูปลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก

สามารถเข้าตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเพื่อท�าการตรวจ

สอบได้	 โดยอาจมีการแยกบัญชีทรัพย์สิน	 และบัญชีเงิน

ฝากธนาคารของบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียว	แยกออก

จากบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการหรือเจ้าของทุน

	 5.	ปัญหาในการจัดท�าสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้

ถือหุ้นเพียงคนเดียวท่ีเป็นกรรมการบริษัทด้วย

	 ในการจัดท�าสัญญาของผู ้ถือหุ้นคนเดียวท�ากับ

บริษัทนั้น	 สามารถเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ

เยอรมนีและประเทศอังกฤษดังนี้

	 			5.1	ตามบทบญัญัติของกฎหมายประเทศเยอรมนี

	 โดยในการท�านิติกรรมสัญญาตามบทบัญญัติแห่ง

มาตรา	35	แห่งพระราชบญัญติับรษัิทจ�ากดัประเทศเยอรมน	ี

มีข้อก�าหนดในการท�าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นคนเดียวที่มี

ต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย	ดังนี้

	 (1)	ก�าหนดให้มีรูปแบบการท�าสัญญาเป็นไปตาม

บทบัญญัติของมาตรา	181	กล่าวคือโดยหลักแล้วตัวแทน

จะท�าสัญญากับตัวการไม่ได้	 เว้นแต่	 เป็นสัญญาที่ท�าใน

นามของตัวแทนเองที่ท�ากับตัวการ	 และกรณีตัวแทนเข้า

ท�าสัญญาเพื่อประโยชน์หรือได้กระท�าในนามบุคคลที่สาม	

	 (2)	 ในการท�าสัญญาดังกล่าวจะต้องจัดท�าเป็น

เอกสาร	ไม่ว่าจะได้จดัท�าในนามของผูถ้อืหุน้เองหรอืกระท�า

แทนบุคคลที่สามก็ตาม	 ทั้งน้ี	 ไม่ว่ากรรมการคนดังกล่าว

จะเป็นกรรมการเพียงคนเดียวของบริษัทหรือร่วมกันกับ

กรรมการคนอื่นๆ	ด้วยก็ตาม

	 			5.2	ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายประเทศองักฤษ

	 กรณีการจัดท�านิติกรรมสัญญาของบริษัทจ�ากัด

โดยเจ้าของคนเดียวน้ัน	เป็นการจัดท�านิติกรรมสัญญาข้ึน

ระหว่างคู่สัญญาที่เป็นผู้ถือหุ้นเจ้าของทุนโดยคนเดียวของ

นิติบุคคลโดยผู้ถือหุ้นนั้น	 ได้เข้าท�านิติกรรมสัญญากับคู่

สัญญาอีกฝ่ายท่ีเป็นนิติบุคคลคือบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของ

คนเดียว

	 โดยบทบัญญัติแห่ง	 Companies	 Act,	 2006	

มาตรา	 231	 ก�าหนดรูปแบบของการท�าสัญญาระหว่างผู้

ถือหุ้นเพียงคนเดียวที่เป็นกรรมการด้วยกับบริษัทจ�ากัด

โดยมีลักษณะส�าคัญดังนี้

	 (1)	บริษัทจ�ากัดโดยผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวเข้าท�า

สัญญากับผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว

	 (2)	ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวยังมีฐานะเป็นกรรมการ

ของบริษัทด้วย	และ

	 (3)	สัญญาท่ีเข้าท�านั้นต้องไม่ใช่การด�าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัท

	 ทั้งนี้	เมื่อสัญญาดังกล่าวได้จัดท�าเป็นหนังสือแล้ว	

บริษัทจะต้องรับรองว่า

	 (1)	ได้มีการก�าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงเป็นลาย

ลักษณ์อักษรหรือ

	 (2)	 บันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งแรกของ

กรรมการของบริษัท	หลังจากที่มีการท�าสัญญา

	 ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่าสัญญาโดยผู้ถือหุ้นคนเดียวที่

เป็นกรรมการด้วยได้กระท�าลงกับบริษัทนั้นจะต้องมีการ

จัดท�าเป็นหนังสือและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	 รวม

ทั้ง	 น�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะได้จัด

ข้ึนในครั้งถัดไปรับทราบด้วย	อนึ่งมีข้อสังเกตว่าการน�าเข้า

สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบนั้นจะเป็นเฉพาะกรณีมี

กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่สามารถจัดการประชุมคณะ

กรรมการได้เท่านั้น

	 ส�าหรับบทบัญญัติในการท�าสัญญาของผู้ถือหุ้น

คนเดียวท�ากับบริษัทตามกฎหมายของไทยนั้นมีดังนี้

	 1)	ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์	มาตรา	805	ท่ีวางหลักสอดคล้องกันกับกฎหมาย

ของต่างประเทศที่ว่าโดยหลักแล้วตัวแทนจะท�าสัญญากับ

ตัวการไม่ได้เว้นแต่เป็นการช�าระหนี้	 ดังบทบัญญัติที่ว่า	

“ตัวแทนนั้น	 เมื่อไม่ได้รับความยินยอมของตัวการจะเข้า

ท�านิติกรรมอันใดในนามของตัวการท�ากับตนเองในนาม

ของตนเองหรือในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกหา

ได้ไม่	เว้นแต่นิติกรรมนั้นมีเฉพาะแต่การช�าระหนี้”

	 2)	 หลักกฎหมายเก่ียวกับการเป็นตัวแทนที่หาก

ประโยชน์ของตัวการกับประโยชน์ของตัวแทนขัดกันผู้แทน

นั้นจะกระท�าการนั้นไม่ได้	ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา	74	ที่

ว่า	“ถ้าประโยชน์ได้เสยีของนติบุิคคลขัดกบัประโยชน์ได้เสยี
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ของผู้แทนของนิติบุคคลในการอันใด	ผู้แทนของนิติบุคคล

นั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้”

	 นอกจากนี้	 ตามร่างพระราชบัญญัติบริษัทจ�ากัด

โดยเจ้าของคนเดียว	 ไม่พบว่ามีการระบุในเรื่อง	 การเข้า

ท�านิติกรรมสัญญาของผู ้ถือหุ ้นคนเดียวที่เป็นกรรมการ

ด้วยเข้าท�าสัญญากับบริษัทไว้แต่อย่างใด

	 6.	 ปัญหาในการเลิกบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคน

เดียว

	 ตามที่ก�าหนดในข้อย่อย	 (2)	 แห่งร่างพระราช

บัญญัติบริษัทจ�ากัดคนเดียว	 มาตรา	 44	 ที่ว ่า	 “...(2)	

เจ้าของทุนมีความประสงค์ให้เลิก”	 เป็นการก�าหนดให้

บุคคลสามารถเลิกบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวได้โดย

ง่ายซึ่งอาจมีการจัดตั้งบริษัทโดยมิใด้ประสงค์ประกอบ

กิจการบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวแต่อย่างใด	แต่หวัง

ประโยชน์อื่นบางประการ	 เช่น	การได้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี	 เมื่อได้รับประโยชน์แล้วก็อาจมีการจดทะเบียนเลิก

บริษัทและท�าการจดจัดตั้งบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียว

บริษัทอื่นอีก	เหล่านี้	จึงควรก�าหนดมาตรการบางประการ

เพื่อให้การเลิกบริษัทต้องมีเหตุผลความจ�าเป็นอย่างแท้จริง	

ดังนี้

	 	 	 	6.1	ก�าหนดเพิ่มเติมเง่ือนไขในการเลิกบริษัท

ตามข้อย่อย	(2)	ที่ว่า	“	เจ้าของทุนมีความประสงค์ให้เลิก”	

โดยระบเุพ่ิมข้อความท�านองเมือ่เลกิบริษทัจ�ากดัโดยเจ้าของ

คนเดียวแล้วจะท�าการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ�ากัดโดย

เจ้าของคนเดียวบริษัทใหม่อื่นอีกไม่ได้จนกว่าจะครบระยะ

เวลาท่ีก�าหนด	เช่น	ครบก�าหนด	1	ปีขึ้นไป	เป็นต้น

	 	 	 	 6.2	 ในการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของคน

เดียวนั้นอาจก�าหนดห้ามมิให้เลิกบริษัทจ�ากัดโดยเจ้าของ

คนเดียวจนกว่าจะล่วงเลยระยะเวลาท่ีก�าหนด	 เช่น	 ต้อง

เปิดด�าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ปี	เป็นต้น	ทั้งนี้	เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงเจตนาของเจ้าของทุนที่จะจัดต้ังบริษัทเพื่อ

ประกอบกิจการอย่างแท้จริง

	 	 	 	 6.3	 นอกจากนี้	 ตามบทบัญญัติแห่งร่างพระ

ราชบัญญัติฯ	มาตรา	44	 (6)	 ได้ก�าหนดเหตุที่ศาลอาจสั่ง

ตามค�าร้องขอให้เลิกบริษัทจากการไม่เริ่มท�าการภายใน

หนึ่งปี	หรือหยุดท�าการถึงหนึ่งปีเต็มอันเป็นลักษณะบริษัท

ร้าง	 ดังน้ี	 “...	 (6)	 ศาลมีค�าสั่งถึงที่สุดให้เลิกบริษัทตามท่ี

มีผู้ร้องขอ	 เพราะไม่เริ่มท�าการภายในปีหนึ่ง	 นับแต่วัน

จดทะเบียน	หรือหยุดท�าการถึงปีหนึ่งเต็ม...”	แต่อย่างไร

ก็ตามการหยุดกิจการดังกล่าว	ควรได้รับการยกเว้น	ที่ไม่

อาจร้องขอต่อศาลให้เลิกบริษัทได้	 โดยเป็นกรณีมีเหตุผล

ความจ�าเป็นอื่นใด	 เช่น	 กิจการได้รับผลกระทบจากเหตุ

อุทกภัย	อัคคีภัย	เป็นต้น

	 				6.4	การเลิกบริษัทในกรณีเจ้าของทุนตายและ

ไม่มีบุคคลเข้ามาสืบสิทธิเป็นเจ้าของทุนภายในหน่ึงปีนับ

แต่วันท่ีเจ้าของทุนตาย”	เหตุในการเลิกดังกล่าว	มีระบุไว้

ตามร่างพระราชบัญญัติบริษัทจ�ากัดคนเดียว	มาตรา	44	(6)	

ตอนท้าย	ท่ีเป็นกรณีมีความจ�าเป็นเนื่องจากไม่มีทายาทผู้

สืบสิทธิถือหุ้น	ดังนี้	จึงเป็นเหตุขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทได้

กำรอภิปรำยผล
	 จากสรุปปัญหาของการควบคุมบริษัทจ�ากัดโดย

เจ้าของคนเดียวของไทยดังกล่าว	 สามารถพิจารณาถึง

แนวคดิและหลกักฎหมายของต่างประเทศเพือ่น�ามาเปรยีบ

เทียบดังนี้

	 1.	แนวความคิดของประเทศเยอรมนี

	 โดยมีบทบัญญัติในการควบคุมการจัดการบริษัท

จ�ากัดโดยเจ้าของคนเดียวดังนี้

	 1.1	ในเรื่องอายุของกรรมการ

	 ก�าหนดให้กรรมการบริษัท	จะต้องมอีย่างน้อยหนึง่

คน	และเฉพาะบคุคลธรรมดาทีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมาย

เท่านั้นท่ีสามารถเป็นกรรมการได้

	 อนึง่	มข้ีอสงัเกตว่าการบรรลนุติภิาวะของกรรมการ

นั้นจะต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	18	ปีบริบูรณ์	ตามท่ีก�าหนดไว้

ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนีในมาตรา	2

	 1.2	การควบคุมการจ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้น

	 โดยหลักแล้วจะต้องห้ามมิให้จ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้น	

ยกเว้นแต่ในกรณีจ่ายคืนเงินกู้ยืม	 และและเป็นการจ่าย

ตามสิทธิเรียกร้องทางศาล	ทั้งนี้	ปรากฏตามบทบัญญัติแห่ง

มาตรา	30	แห่งกฎหมายบริษัทจ�ากัด	พ.ศ.	2548	(2005)	

นอกจากนี้	 หากกรรมการมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย

ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว	 กรรมการผู้จัดการคนดังกล่าว

จะต้องรับผิดต่อบริษัท	ตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา	33

	 1.3	 การควบคุมในการท�าสัญญาของผู้จัดการที่

เข้าท�ากับบริษัท

	 โดยจะต้องฏิบัติตามมาตรา	 35	 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งเยอรมนี	 ดังนี้	 “...	 (3)	 หากหุ้นของบริษัท	

ทั้งหมดถูกถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือมากกว่าโดย
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บริษัท	และหากผู้ถือหุ้นนั้นเป็นกรรมการคนเดียวในเวลา

เดียวกันให้ใช้มาตรา	181	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของ

เยอรมนีเพ่ือใช้บังคับกับการท�าธุรกรรมทางกฎหมายกับ

บริษัท	การท�าธุรกรรมทางกฎหมายระหว่างเขากับบริษัท	

ที่เขาเป็นตัวแทนจะต้องจัดท�าเป็นเอกสารโดยไม่ชักช้าใน

การด�าเนินการดังกล่าวแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นกรรมการแต่

เพียงผู้เดียวก็ตาม”

	 ทั้งน้ี	โดยตามมาตรา	181	แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งเยอรมนี	บัญญัติไว้ดังนี้	“การท�าสัญญากับตัวเองของ

ตวัแทนน้ันจะกระท�าไม่ได้	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตเป็นอย่าง

อื่นโดยเข้าท�าธุรกรรมทางกฎหมายในนามของตัวการกับ

ตัวของตัวแทนเอง	 หรือท�าในฐานะตัวแทนของบุคคลท่ี

สาม		หรือเป็นธุรกรรมทางกฎหมายในการก่อภาระผูกพัน

จะกระท�าไปได้โดยล�าพัง”

	 2.	แนวความคิดของประเทศอังกฤษ

	 โดยมีแนวคิดดังนี	้

	 2.1	ข้อก�าหนดในการแปรสภาพของบริษัทโดยผู้

ถือหุ้นหลายคนกับบริษัทโดยเจ้าของคนเดียว

	 โดยหากจ�านวนผูถ้อืหุน้หลายคนของบรษิทั	กลาย

เป็นผูถ้อืหุน้คนเดยีว	กจ็ะต้องมกีารยืน่จดทะเบยีนชือ่และที่

อยูข่องเจ้าของคนเดยีว	และในทางกลบักนัหากบรษิทัจ�ากดั

โดยเจ้าของคนเดียวกลายเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า

หน่ึงคน	ก็ต้องจดทะเบียนชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น	พร้อม

ระบุข้อความที่บริษัทขาดจากการเป็นบริษัทเจ้าของคน

เดียวและวันที่ขาดดังกล่าว

	 2.2	 การก�าหนดหน้าที่ของกรรมการในการหลีก

เลี่ยงผลประโยชน์

	 โดยก�าหนดให้กรรมการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ทั้งผลประโยชน์และส่วนของ

ทรัพย์สิน	ข้อมูล	และโอกาสใดๆ	ที่เขาได้มาในระหว่างเป็น

กรรมการ	(มาตรา	170)	อีกทั้ง	ยังต้องห้ามมิให้กรรมการ

รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม	 และหากกรรมการมีผล

ประโยชน์เกี่ยวข้องก็จะต้องท�าการประกาศผลประโยชน์

ในธุรกรรมหรือข้อตกลงที่เสนอให้บริษัททราบ

	 2.3	การควบคุมโดยการน�าเงินของบริษัทออกให้

กรรมการกู้ยืม

	 โดยในการน�าเงินปล่อยให้กรรมการกู้ยืมจะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้นก่อน

	 2.4	มาตรการในการท�าสัญญาระหว่างบริษัทกับ

ผู้ถือหุ้นคนเดียวซ่ึงเป็นกรรมการด้วย

	 โดยมีข้อก�าหนดดังนี้

	 (1)	บริษัทจ�ากัดโดยผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวเข้าท�า

สัญญากับผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว

	 (2)	ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวยังมีฐานะเป็นกรรมการ

ของบริษัทด้วย	และ

	 (3)	สัญญาท่ีเข้าท�านั้นต้องไม่ใช่การด�าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัท

	 โดยสญัญานัน้จะต้องจดัท�าเป็นหนงัสอืและบรษิทั

ต้องรับรองว่า

	 (1)	ได้มีการก�าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงเป็นลาย

ลักษณ์อักษรหรือ

	 (2)	 บันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งแรกของ

กรรมการบริษัท	หลังจากท่ีมีการท�าสัญญา

	 			2.5การประกาศผลประโยชน์

	 โดยเป ็นหน ้าท่ีของกรรมการในการแจ ้งผล

ประโยชน์ได้เสียของธุรกรรมและการจัดการให้กรรมการ

คนอื่นทราบตามความในมาตรา	 182	 ความว่า	 “(1)	 ใน

กรณีท่ีกรรมการของบริษัท	 ในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อมสนใจในการท�าธุรกรรมหรือการจัดการที่

บริษัทเข้ามาเขาจะต้องประกาศลักษณะและขอบเขตของ

ผลประโยชน์ได้เสียให้กรรมการคนอ่ืน	ๆ	ทราบ	ตามส่วน

นี้...”

	 			2.6	การควบคุมในเรื่องบทบัญญัติการปัดป้อง

ความรับผิดของกรรมการ

	 บทบัญญัติปัดป้องความรับผิดของกรรมการนั้น	

โดยหลักจะตกเป็นโมฆะ	ดังบทบัญญัติของกฎหมาย	ดังนี้

	 (1)	โดยข้อก�าหนดใด	ๆ 	ทีอ้่างเพ่ือยกเว้นกรรมการ

ของบริษัท	(เท่าท่ีมี)	จากความรับผิดใดๆ	ท่ีจะติดตามตัว

กรรมการท่ีเก่ียวข้องกับความประมาทเลินเล่อ	ผิดนัด	การ

ฝ่าฝืนหน้าท่ีหรือการละเมิดความไว้วางใจท่ีเกี่ยวข้องกับ

บริษัทนั้นเป็นโมฆะ

	 (2)	ข้อก�าหนดใด	ๆ 	ที่บริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อม

ในการชดใช้ค่าเสยีหายไม่จ�ากดัจ�านวนส�าหรับกรรมการของ

บริษัท	หรือของบริษัทท่ีเก่ียวกับความรับผิดใด	ๆ 	ท่ีติดตาม

ตัวกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ	 ผิดนัด	

ผิดหน้าที่หรือฝ่าฝืนความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น

เป็นโมฆะ

	 			2.7	การควบคุมบริษัทขนาดเล็ก
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โดยบทบัญญัติของกฎหมายบริษัทจ�ากัดประเทศอังกฤษได้

ก�าหนดให้แบ่งบริษัทเป็นประเภทต่างๆ	โดยแบ่งตามมูลค่า

ยอดซื้อขายต่อปี	และจ�านวนคนงาน	โดยบริษัทขนาดเล็ก

จะมียอดขายไม่เกิน	 5.6	 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	 เป็นต้น	

และกรณีบริษัทขนาดเล็กก็จะได้รับสิทธิพิเศษบางประการ	

เช่น	การได้รับยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบทางบัญชี	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
	 ในประเดน็น้ี	จะได้กล่าวถงึข้อเสนอแนะแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาของการควบคุมการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคน

เดียว	การควบคุมในการจัดการบริษัทและก�าหนดความรับ

ผิดของผู้จัดการ	 การด�ารงเงินทุนและรักษาทรัพย์สินของ

บริษัท	 รวมถึงการจัดท�าสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของ

ทุนคนเดียว	และการควบคุมการเลิกบริษัทจ�ากัดคนเดียว	

โดยประการต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	ในการควบคุมการจัดตั้งบริษัท	ได้แก่	การแก้ไข

คุณสมบัติของเจ้าของทุนผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทที่ก�าหนดให้สิทธิ

เฉพาะบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น	ในการริเริ่มจัด

ต้ังบริษัทจ�ากัดคนเดียว	 รวมถึงการก�าหนดคุณสมบัติของ

ผู้จัดการในเรื่องอายุ	 และการมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

รวมถึงผู้จัดการจะต้องมีคุณสมบัติไม่เคยต้องค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุกด้วย

	 2.	 ในการควบคุมการจัดการหรือการท�าหน้าที่

ของผู้จัดการบริษัท	ที่ก�าหนดให้ผู้จัดการต้องร่วมรับผิดกับ

บรษิทัอย่างลกูหนีร่้วมกนัในกรณท่ีีผูจ้ดัการกระท�าการฝ่าฝืน

หน้าที่	รวมถึงการห้ามมิให้ผู้จัดการท�าการรับผลประโยชน์

จากบุคคลที่สาม	และการก�าหนดให้ข้อตกลงหรือสัญญาที่

ก�าหนดยกเว้นความรับผิดของผู้จัดการตกเป็นโมฆะ

	 3.	การแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษาทรัพย์สิน

เงินทุนของบริษัท	โดยการก�าหนดห้ามมิให้ผู้จัดการรับผล

ประโยชน์จากบุคคลที่สาม	การห้ามมิให้จ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้น

เจ้าของทุนคนเดียวของบริษัท	การห้ามมิให้กรรมการมีข้อ

ตกลงในทางยกเว้นความรบัผดิของตนจากการจดัการบรษิทั

จนได้รับความเสียหาย	และข้อห้ามในการรับโอนทรัพย์สิน

ของบริษัท	เป็นต้น

	 4.	การควบคุมในการจัดท�าสัญญาระหว่างบริษัท

จ�ากัดคนเดยีวท�ากบัผูจั้ดการโดยไม่ว่าผูจั้ดการจะมคีนเดยีว

หรือหลายคนก็ตาม	ที่ก�าหนดให้ต้องมีการจัดท�าสัญญาเป็น

ลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บเอกสารไว้ยังส�านักงานของ

บริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าตรวจสอบได้

	 5.	ในการควบคุมการเลิกบริษัทเพื่อมิให้มีการจัด

ตั้งบริษัทโดยที่มิได้ประสงค์ประกอบกิจการอย่างแท้จริง	

โดยมุ่งหวังสิทธิประโยชน์บางประการเท่านั้น	แล้วท�าการ

เลิกบริษัทได้โดยง่ายโดยปราศจากเหตุผลความจ�าเป็น
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Abstract

	 This	 research	 used	 the	 mixed	 method.	 It	 aimed	 to	 study	 the	 elements	 of	 the	 Thai	 

language	and	culture	program	management	for	international	schools	in	Thailand	and	the	agile	learner	 

characteristic	which	is	a	part	of	the	research	titled	“Management	Innovation	for	the	Thai	Language	

and	Culture	Program	of	 International	Schools	 in	Thailand	Based	on	 the	Concept	of	Agile	Learner	 

Characteristics”.	The	research	instruments	used	were	the	content	analysis	table	from	19	documents	

and	 the	 conceptual	 framework	 evaluation	 form	 for	 its	 suitability	 by	 five	 experts.	 The	 data	 was	 

analyzed	by	frequency	distribution	and	percentage.	The	findings	were	as	follows	(1)	the	conceptual	 

framework	 of	 the	 Thai	 language	 and	 culture	 program	management	 for	 international	 schools	 in	 

Thailand	composes	of	 (1.1)	curriculum	development	 (1.2)	 instruction,	and	 (1.3)	evaluation	 (2)	 the	

agile	learner	characteristics	compose	of	three	main	domains	with	eight	characteristics	as	follows.	(2.1)	

the	Cognitive	Domain	composes	of	(2.1.1)	being	goal	oriented,	and	(2.1.2)	being	a	cognitive	thinker	

(2.2)	 the	Affective	Domain	 composes	of	 (2.2.1)	 being	 eager,	 and	 curious	 to	 learn	new	 ideas,	 and	

(2.2.2)	welcoming	feedback	and	criticism	(2.3)	the	Psychomotor	Domain	composes	of	(2.3.1)	seeking	 

challenging	 situations	 (2.3.2)	 knowing	what	 to	do	when	 facing	uncertain	 situations	 (2.3.3)	 reacting	

promptly	to	change	and	ineffective	strategies,	and	(2.3.4)	having	highly	effective	interpersonal	skills.	

Keywords: Agile	 Leaner	 Characteristics,	 The	 Thai	 Language	 and	 Culture	 Program	 of	 International	 

																Schools	in	Thailand,	Program	Management

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโปรแกรมภาษา
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ประเทศไทยตามแนวคิดคุณลักษณะผู้เรียนที่มีความคล่องแคล่ว	เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ	ตารางการสังเคราะห์เนื้อหา

จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	 19	 รายการ	 และแบบประเมินกรอบแนวคิดการวิจัย	 ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน	5	ท่าน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ค่าความถี่และร้อยละ	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	กรอบแนวคิดการบริหารโปรแกรม

ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยส�าหรับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยประกอบด้วยการด�าเนินงาน	3	ด้าน	ได้แก่	(1.1)	

การพัฒนาหลักสูตร	(1.2)	การจัดการเรียนการสอน	(1.3)	การประเมินผล	(2)	กรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้เรียนท่ีมีความ

คล่องแคล่ว	ประกอบด้วย	คุณลักษณะหลัก	3	กลุ่ม	และมีคุณลักษณะย่อยรวม	8	คุณลักษณะ	ได้แก่	(2.1)	คุณลักษณะ

ด้านพุทธิพิสัย	ประกอบด้วย	 (2.1.1)	ความมุ่งมั่นในเป้าหมาย	 (2.1.2)	การคิดวิเคราะห์	 (2.2)	คุณลักษณะด้านจิตพิสัย	

ประกอบด้วย	(2.2.1)	ความใฝ่รู้ใคร่เรียนเรื่องใหม่ๆ	(2.2.2)	การยอมรับฟังค�าวิจารณ์	(2.3)	คุณลักษณะด้านทักษะพิสัย	

ประกอบด้วย	(2.3.1)	การมองหาโอกาสที่ท้าทาย	(2.3.2)	ความมีไหวพริบ	(2.3.3)	ความไวและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	

(2.3.4)	การส่ือสารคล่อง

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะผู้เรียนที่มีความคล่องแคล่ว,	 โปรแกรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยส�าหรับโรงเรียนนานาชาต	ิ 

														ในประเทศไทย,	การบริหารโปรแกรม

Introduction
	 The	rise	of	the	number	of	Thai	national	

students	 attending	 international	 schools	 has	

ignited	the	question	on	the	effectiveness	of	the	

Thai	language	and	culture	program	has	to	offer	

the	 nation’s	 future	 leaders.	 According	 to	 the	 

International	Schools	Association	of	Thailand,	there	

were	52,000	students	in	the	academic	year	2016	

growing	 from	29,747	 students	 in	 the	academic	

year	2009	(Somboon,	2017).	As	claimed	in	Bangkok	

Patana	School’s	website,	the	school	has	a	diverse	

student	population	of	over	65	nationalities	with	

20%	Thai	nationality	(B.	P.	School,	2020).	While	

ISB,	International	School	Bangkok	claims	22%	of	

Thai	national	students	among	60	countries	in	the	

school	year	of	2016-17	(Bangkok,	2016).	NIST	has	

approximately	25.3%	of	Thai	national	students	

among	60	nationalities	(N.	I.	School,	2020).	Thai	

students in international schools are from well 

economic	status	indicated	by	the	range	of	tuition	

fee	starting	from	250,000	to	one	million	baht	per	

year	(Admin,	2019).	These	students	will	most	likely	

become	the	future	leaders	in	social,	economic,	

and	political	sectors.

	 It	 is	 undeniable	 that	we	 are	 living	 in	 a	

world	of	rapid	change.	Technology	has	become	

a main part of our lives that provides us with 

conveniences	in	many	ways,	but	it	can	become	

a	major	 threat	 to	 us	 as	 evidenced	by	 the	 rise	

of	Artificial	Intelligence.	The	academic	contents	

that	schools	teach	students	today	might	not	be	

useful	for	them	to	use	at	work	or	to	live	life	with	

in	 the	 future.	 The	 vision	 of	 the	 Thai	 language	

and	 culture	 program	 for	 international	 schools	

documented	 by	 the	 Office	 of	 the	 Private	 Edu 

cation	Commission	(OPEC)	states	that	the	subject	

of	Thai	language,	culture	and	history	is	aimed	to	

develop	student’s	skills	to	communicate	in	Thai	at	

their	fullest	potential.	Thai	national	students	are	

the	vital	manpower	to	the	nation’s	future,	they	

are	to	be	good,	capable	and	happy	citizen	living	

lives	according	to	Thai	tradition	and	culture,	and	

adhering	to	the	democracy	of	the	constitutional	

monarchy	(OPEC,	2016).	This	clearly	shows	that	

communication	is	one	of	the	top	leadership	skills	
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that	leaders	should	have.	A	leader	must	be	an	

effective	communicator	at	all	forms	(Doyle,	2019).	

Hattori	 states	 that	 a	 leader	must	 satisfy	 three	

needs	 of	 others;	 communication,	 connection,	

and	understanding	(Hattori,	2015,	p.63).

	 Mr.	 Schleicher,	 the	 OECD	 Director	 for	

Education	 and	 Skills	 states	 that	 schools	 can	

equip	students	with	knowledge,	skills,	attitudes	

and values they need to thrive and shape 

their	world	 (Howells,	2018).	 In	Britain,	APPG	or	 

All-Party	Parliamentary	Group	for	Education	held	

a	meeting	in	May	2017	to	discuss	“How	Well	do	

Schools	Prepare	Children	for	their	Future?”	They	

see	the	importance	of	young	people	today	to	be	

equipped	with	skills	that	allow	them	to	be	ada 

ptable	to	changing	circumstances.	Though	basic	

literacy	 and	 numeracy	 skills	 are	 still	 essential	

for	their	success	in	employment,	soft	skills,	cha 

racter	 and	 resilience	 are	 vital	 skills	 that	 are	 

lacking	in	young	people	claimed	by	most	employers	 

(Kinahan,	2017).	The	Mitchell	Institute	for	Education	

and	Health	Policy	at	Victoria	University,	Australia	

identifies	four	possible	solutions	that	education	

can	prepare	students	to	be	ready	in	the	future.	

One	of	them	is	to	enhance	student’s	capabilities	

of	both	streams	which	are	academic	knowledge,	

and the mindsets or characteristics needed to 

navigate	a	changing	society	and	economy	(Torii	

&	O’Connell,	2017).

	 What	schools	need	to	do	to	craft	future	

leaders	in	supporting	Thailand’s	Vision	2037	that	

indicates	 Thailand	 to	 become	 “a	 developed	

country	 with	 security,	 prosperity	 and	 sustaina 

bil ity	 in	 accordance	 with	 the	 Sufficiency	 

Economy	Philosophy”	(Board,	2018).	Thailand	Edu 

cation	National	Plan	has	adopted	 the	National	 

Strategy	indicating	that	Thai	citizen	in	2037	are	

to	have	 the	capability	 to	develop	 the	country	

collaboratively,	enable	to	adapt	to	the	context	

of	 future	 development,	 be	mentally	 and	 phy 

sically	prepared	and	equipped	with	analytical	and	

life-long	learning	skills,	be	immune	to	change,	be	

culturally	conscious	mind	and	Thai	identity,	be	

responsible,	be	a	solid	foundation	to	community,	

society,	and	love	the	country	and	the	monarchy	

(Education,	2017).	Therefore,	international	schools	

in	 Thailand	 which	 house	 these	 future	 leaders	

of	 the	 nation	 bear	 important	 role	 to	 provide	 

students	with	knowledge	and	skills	needed	in	the	

future.	These	Thai	students	are	surrounded	by	

the	international	environment,	they	are	and	will	

be	growing	up	 in	the	future	of	 internationality.	

Therefore,	it	is	vital	that	the	school’s	Thai	language	

and	culture	program	needs	to	prepare	students	

to	be	ready	to	encounter	and	handle	any	future	

rapid	changes	in	order	to	live	life	successfully	in	

both	international	and	Thai	contexts.

	 Teaching	 and	 learning	 Thai	 in	 inter 

national	schools	have	been	a	challenge	to	both	

teachers	and	students	due	to	multi-proficiency	

levels	in	each	class.	Most	international	schools	

use	 English	 as	 the	medium	of	 instruction.	 The	

Ministry	 of	 Education	 (MoE,	 2007)	 requires	 all	

international	schools	in	Thailand	to	provide	and	

teach	the	Thai	language	and	culture	class	to	Thai	

national	students	one	period	of	50	minutes	a	day	

and	 the	minimum	of	 five	 days	 per	week.	 Thai	 

national	students	have	opportunities	to	expose	to	 

structured	Thai	literacy	for	only	about	12%	of	their	

day,	let	alone	schools	that	are	unable	to	comply	

with	this	requirement.	As	the	result,	majority	of	

Thai	 national	 students	 in	 international	 schools	

show	limited	abilities	in	their	reading	and	writing	

skills.	The	Thai	curriculum	used	in	international	

schools	proves	the	proclaimed	statement.	The	Thai	

language,	culture	and	history	curriculum	revised	

in	2015	by	 the	Office	of	 the	Private	Education	

Commission	indicates	lower	learning	expectations	
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comparing	to	the	National	Thai	curriculum	used	

in	Thai	schools.	This	could	lead	to	the	difficulty	

in	reaching	the	objectives	of	the	Thai	language	

and	culture	program	mentioned	previously.

	 Many	international	schools	design	their	own	

curriculum	and	self-create	the	learning	materials	

and	textbooks	to	best	serve	their	student’s	Thai	

proficiency.	The	nature	of	student	body	in	Thai	

class	in	international	schools	is	the	combination	

of	multi	 proficiency	 levels.	 There	 are	 students	

who	begin	their	early	year	in	international	schools,	

they	find	learning	Thai	is	too	hard,	and	become	

demotivate	 to	 learn	 Thai.	 Also,	 students	 who	

later	 on	 decide	 to	 transfer	 from	 Thai	 to	 inter 

national	 schools,	 they	 find	 Thai	 class	 is	 too	

easy	and	not	challenging	enough	to	keep	them	 

engaged.	They	gradually	lose	their	Thai	skills	due	to	 

being	inactive	during	class.	This	poses	a	challenge	

on	instructions	and	a	threat	to	Thailand’s	future	

leaders.	Having	low	Thai	language	skills	and	Thai	

cultural	understanding	mean	that	Thai	students	

in	 international	 schools	are	 lacking	one	of	 the	

most	important	skills	that	leaders	must	have	that	

is	the	communication.

	 In	search	of	preparation	for	Thai	national	

students	in	international	schools	to	be	ready	for	

a	changing	world	and	to	motivate	them	to	fully	

engage	in	learning	Thai	have	led	the	focus	towards	

the	concept	of	agile	learner	characteristics.	What	

is	an	agile	learner?	How	might	it	solve	mentioned	

problems?	 The	 Cambridge	 Dictionary	 defines	

agile	as	being	able	to	think	quickly	and	clearly.	

The	Oxford	Dictionary	defines	agile	as	being	able	

to	 think	 and	 understand	 quickly.	 According	 to	 

Spurgin,	agile	learners	are	ready	for	change	and	

new	learning,	they	are	able	to	use	what	they	know	

with	new	knowledge	in	new	situations	(Spurgin,	

2016).	As	quoted	in	Galagan’s	article,	Korn	Ferry	

which	 is	 a	 leading	 global	 leadership,	 people	

and	organizational	advisory	firm	defines	“highly	

agile	 leaners	 as	 those	who	 learn	 from	past	ex 

periences and then apply what they learned to 

new	 situations,	 continually	 acquire	 new	 skills.	

Face	 new	 challenges,	 and	perform	well	 under	 

changing	 conditions	 and	 ambiguity”	 (Galagan,	

2015).	 Agile	 learners	 are	 proactive	 and	 always	

on	the	lookout	to	learn.	They	are	engaged	and	

inspired	 by	 the	 learning	 process.	 Their	 inter 

personal	skill	is	high	and	being	used	effectively.	

When	 coming	 across	 with	 any	 difficulties	 or	 

problems,	agile	learners	are	not	afraid	to	speak	

up	or	speak	to	as	many	people	to	gather	as	much	

information	needed	to	accumulate	all	possibilities	

to	solve	the	problem.	They	are	comfortable	to	be	

out	of	their	comfort	zone	and	enjoy	being	in	the	 

learning	zone	where	in	which	sustains	their	success	

in	the	world	of	rapid	changes.	As	cited	in	Valcour’s	

article	(Valcour,	2015),	David	Peterson,	director	

of	executive	coaching	and	leadership	at	Google	

says,	“Staying	within	your	comfort	zone	is	a	good	

way	to	prepare	for	today,	but	it’s	a	terrible	way	to	

prepare	for	tomorrow”.	Agile	learners	understand	

that	 they	are	capable	of	changing	 themselves,	

behaving	intelligently,	engaging	more	effectively	

in	virtuous	practice,	and	successfully	addressing	

difficult	problems	(Anderson,	2017).

	 The	Thai	language	and	culture	program	

management	that	emphasizes	on	instilling	agile	

learner	characteristics	in	today’s	students	would	

enhance	the	level	of	motivation	in	learning	Thai	

and	also	prepare	students	 to	be	 ready	 for	 the	

future.

Objectives
	 1.	 To	 study	 the	 conceptual	 framework	

of	the	Thai	language	and	culture	program	mana 

gement	for	international	schools	in	Thailand.

	 2.	To	study	the	conceptual	framework	of	
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the	agile	learner	characteristics.

Literature review
	 This	research	was	to	study	on	the	concepts,	

theories	 and	 practices	 from	 literature	 reviews,	

thesis	and	various	research	studies	relating	to	the	

Thai	language	and	culture	program	management	

and	the	agile	learner	characteristics.

	 1.	 Thai	 language	 and	 culture	 program	

management

	 This	study	covered	the	standard	criteria	

for the accreditation of international schools from 

four	organizations	which	are	Western	Association	

of	School	and	Colleges	(WASC),	The	New	England	

Association	 of	 Schools	 and	 Colleges	 (NEASC),	

The	Council	of	 International	Schools	 (CIS),	and	 

Education	 Development	 (EDT).	 International	

schools	 in	 Thailand	 are	 required	 by	 the	 Thai	

Ministry	of	Education	to	be	accredited	by	one	of	

the	international	organizations	providing	accredi 

tation	 (WASC,	 NEASC,	 CIS,	 or	 EDT).	 Unpa 

cking	the	standard	criteria	for	accreditation	in	re 

lation	 to	program	management	was	employed	

to	obtain	the	elements	of	the	Thai	language	and	

culture	program	management.	 The	procedures	

for	the	Thai	language	and	culture	program	mana 

gement	provided	by	Office	of	the	Private	Education	 

Commission	 (OPEC,	 2016)	 was	 also	 studied	 to	

formulate	a	conceptual	framework.

	 2.	Agile	learner	characteristics

	 Definition	 of	 agile	 learner,	 its	 charac 

teristics,	 and	 its	 importance	 for	 students	 to	 

become	an	agile	learner	from	various	researches	

and	articles	were	studied.	The	synthesis	of	agile	

learner characteristics was conducted to formulate 

a	conceptual	framework.

	 The	 literature	 review	 showed	 three	 

components	of	the	Thai	Language	and	Culture	

Program	 Management	 which	 are	 curriculum	

development,	 instruction	 and	 evaluation.	 The	

agile	 learner	 characteristics	 consist	 of	 eight	 

characteristics	 which	 are	 grouped	 into	 three	

Bloom’s	Taxonomy	domains.

Conceptual Framework
	 The	 related	 concepts,	 theories	 and	 

researches	in	the	areas	of	management	for	the	

Thai	language	and	culture	program	of	international	

schools	in	Thailand	according	to	the	concept	of	

agile	learner	characteristics	were	studied,	analyzed	

and	synthesized	data	into	conceptual	framework	

for	this	research	as	follows.

	 1.	The	Thai	language	and	culture	program	

management	 in	 this	 research	 is	 the	 standard	

criteria	to	support	high-quality	student	learning	

and	ongoing	school	improvement	documented	

by	the	four	international	organizations	providing	

educational	accreditation	(WASC,	NEASC,	CIS,	or	

EDT),	which	includes	(1)	curriculum	development,	

(2)	instruction,	and	(3)	evaluation.

	 2.	 The	 agile	 learner	 characteristics	 in	

this	 research	 consist	 of	 8	 characteristics	which	

are	 grouped	 into	 three	domains	based	on	 the	

Bloom’s	Taxonomy	of	Learning	domains	(Bloom,	

2006)	after	the	synthesis	its	characteristics	from	

Lombardo	&	Eichinger	(2000),	De	Meuse	&	et	al.	

(2010),	Hallenback	&	et	al.	(2011),	Mitchinson	&	

Morris	(2012),	Lewis	&	et	al.	(2014),	Burke	(2015),	

Hallenbeck	 (2016),	 and	 Anderson	 (2017)	 as	 

follows.

	 2.1.	 Characteristics	 in	 cognitive	 domain	

consist	 of	 (1)	 being	 goal-oriented,	 (2)	 being	 a	

cognitive	thinker

	 2.2.	 Characteristics	 in	 affective	 domain	

consist	of	 (1)	being	eager	and	curious	 to	 learn	

new	ideas,	(2)	welcoming	feedback	and	criticism

	 2.3.	 Characteristics	 in	 psychomotor	 

domain	 consist	 of	 (1)	 seeking	 challenging	 situ 
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ations,	(2)	knowing	what	to	do	when	facing	with	un 

certain	situations,	(3)	reacting	promptly	to	change	

and	ineffective	strategies,	and	(4)	having	highly	 

effective	interpersonal	skill

Methodology
	 This	study	was	the	mix	method	research	

which	had	 four	 steps	of	 research	process.	The	

qualitative	 research	 was	 employed	 in	 step	 1	

to	 3	 to	 obtain	 the	 concepts	 of	 Thai	 language	

and	culture	program	management	and	the	agile	

learner	characteristics.	The	quantitative	research	

was	employed	in	step	4	to	validate	the	concepts	

obtained	 in	 step	3.	 The	 research	process	 is	 as	

follows.

	 Step	1:	Design	a	research	instrument	for	

literature	 reviews	 using	 the	 content	 synthesis	

form	in	two	parts.

	 Part	 I:	 The	 synthesis	 form	 for	 the	 con 

ceptual	 framework	 of	 the	 Thai	 language	 and	

culture	program	management

	 Part	 II:	 The	 synthesis	 form	 for	 the	 con 

ceptual	 framework	 of	 the	 agile	 learner	 cha 

racteristics

	 Step	2:	Study	related	literature,	theories	

and	thesis	to	the	conceptual	frameworks	in	the	

total	of	19	documents.

	 1.	Related	literature	to	the	Thai	language	

and	culture	program	management

	 1.1.	The	Thai	language,	culture	and	history	

curriculum	for	international	schools	by	the	Office	

of	the	Private	Education	Commission	(OPEC,	2016)

	 1.2.	 The	 accreditation	 criterion	 of	 the	

Accrediting	 Commission	 for	 Schools,	 Western	 

Association	of	Schools	and	Colleges	(WASC,	2016)

	 1.3.	 The	 accreditation	 criterion	 of	 the	

New	England	Association	of	Schools	and	Colleges	

(NEASC)

	 1.4.	 The	 accreditation	 criterion	 of	 the	

Council	of	International	Schools	(CIS)

	 1.5.	 The	 accreditation	 criterion	 of	 the	

Education	Development	(EDT)

	 2.	Related	literature	to	the	agile	learner	

characteristics

	 2.1.	Five	characteristics	of	agile	learners	by	

Lombardo	and	Eichinger	(Lombardo	&	Eichinger,	

2000)

	 2.2.	Seven	Factors	of	learning	agility	by	

De	Meuse	cited	in	Flora	(Flora,	2016)

	 2.3.	 Three	 attributes	 of	 learning	 agility	

by	Lewis,	Orr	and	Buxton	(Lewis,	Orr,	&	Buxton,	

2014)

	 2.4.	 Seven	 profiles	 of	 high	 learning	 

agility	people	by	Hallenbeck,	Swisher,	and	Orr	(G	 

Hallenbeck,	Swisher,	&	Orr,	2011)

	 2.5.	 Five	 characteristics	 of	 agile	 learner	

by	Mitchinson	and	Morris	 (Mitchinson	&	Morris,	

2012)

	 2.6.	 Nine	 cognitive	 and	 behavioral	 

processes	constructing	learning	agility	by	Burke	

cited	in	Jaw-Madison	(Jaw-Madson,	2015)

	 2.7.	Four	sets	of	behaviors	of	agile	learners	

referred	by	Hallenbeck	from	the	CCL’s	research	

(George	Hallenbeck,	2016)

	 2.8.	Seven	characteristics	of	agile	learners	

by	Anderson	(Anderson,	2017)

	 3.	Related	theses

	 3.1.	 A	 Study	 of	 Thai	 Language	 and	 

Culture	Curriculum	Implementation	in	International	

Schoos	Accredited	by	Overseas	Organization	 in	

Bangkok	(Vacharakittanond,	2008)

	 3.2.	A	Study	of	Academic	Administration	

of	 International	 Schools	 in	Bangkok	Metropolis	

and	Vicinity	(Trongtorgarn,	1997)

	 3.3.	Feasibility	study	of	establishing	the	

International	School,	According	to	the	Philosophy	

of	Agile	in	Thailand	(Kotarak,	2017)

	 3.4.	 Factor	 Affecting	 Thai	 parents’	 De 
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cisions	on	Sending	 their	Primary	Aged	Children	

to	 a	 British	 Curriculum	 International	 School	 in	

Thailand	(Thongtua,	2009)

	 3.5.	 State	 and	 Problems	 of	 the	 Admin 

istration	of	Thai	Language	and	Culture	Program	

of	International	Schools	(Lertprasertkong,	2009)

	 3.6.	The	Scenario	of	International	Private	

Primary	Schools	in	the	Next	Decade	(Phiewthon,	

2019)

	 Step	3:	Analyze	and	synthesize	qualitative	

data from literature reviews with content analysis 

and	frequency.

	 Step	 4:	 Evaluate	 the	 conceptual	 fram 

ework’s	feasibility	and	suitability	by	five	experts	

as	follows.

	 1.	 Identify	 all	 vital	 points	 from	 step	 2	

to	draft	 the	conceptual	 framework	of	 the	Thai	

language	and	culture	program	management	and	

the	conceptual	 framework	of	 the	agile	 learner	

characteristics.	 There	 were	 five	 informants	 

selected	based	on	these	criteria;	1)	being	an	expert	

in	the	area	of	Thai	language	and	culture	program	 

management,	2)	being	an	expert	in	the	area	of	

agile	learner	characteristics,	and	3)	being	an	expert	

in	the	area	of	research.

	 2.	The	experts	evaluated	the	 feasibility	

and	suitability	of	the	conceptual	frameworks	by	

providing	inputs,	insights,	and	suggestions	in	the	

open-ended	 questions.	 The	 process	 used	 the	

quantitative	data	collection.

Population and Sample
 Population and sample for this research 

were	divided	into	two	parts	as	follows.

	 1.	 Literature	 reviews,	 various	 research	

studies,	 theories,	 and	 practices	 relating	 to	 the	

concept	of	Thai	 language	and	culture	program	

management,	and	agile	learner	characteristics	were	

utilized	in	the	total	of	19	documents.	There	were	

5	documents	and	6	theses	obtained	in	relation	

to	the	concept	of	the	Thai	language	and	culture	

program	management	for	 international	schools	

in	Thailand,	and	8	documents	in	relation	to	the	

agile	learner	characteristics.

	 2.	 The	 purposive	 sampling	 was	 used	

to	 in	 order	 to	 have	 key	 informants	 who	 are	 

qualified	experts	or	have	experiences	in	one	of	

these	areas;	the	Thai	language	and	culture	program	

management,	the	agile	learner	characteristics,	and	

the	research.	There	were	five	experts	in	all;	two	

are	in	the	area	of	the	Thai	language	and	culture	

program	management,	the	other	two	are	in	the	

area	of	agile	learner	characteristics,	and	one	in	

the	area	of	innovation	development.

Research Tools
	 1.	Content	synthesis	form	on	the	concept	

of	 Thai	 language	 and	 culture	 program	manag 

ement	and	the	agile	learner	characteristics

	 2.	Conceptual	framework	evaluation	form	

for	 the	 research	titled	Management	 innovation	

for	 the	 Thai	 language	 and	 culture	 program	 of	

international	schools	 in	Thailand	based	on	the	

concept	of	agile	learner	characteristics	consists	

of	2	parts	which	are	Part	 I)	 the	conceptual	 fra 

mework	evaluation	form	for	the	suitability	of	each	

element,	and	Part	II)	open-ended	questions	for	

additional	suggestions

Data Collection
	 1.	Literature	reviews,	related	textbooks,	

theories,	and	researches	to	the	concept	of	Thai	

language	 and	 culture	 program	management,	 

agile	learner	characteristics,	and	innovation	deve 

lopment	were	studied.	At	this	step,	the	content	

analysis	was	conducted	to	summarize	and	organize	

vital	 factors	with	 frequency,	 to	analyze	 factors	

into	groups,	to	synthesize	their	relations,	and	to	
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finalize	the	conceptual	framework	for	the	research.

	 2.	The	quantitative	data	collection	from	five	

experts	in	the	areas	of	Thai	language	and	culture	

program	management,	agile	learner	characteristics,	

and	management	innovation	was	conducted	in	

order	to	evaluate	the	conceptual	framework	as	

following	steps.

	 				2.1.	Emailed	the	conceptual	framework	

evaluation	form	to	all	five	selected	experts.

	 				2.2.	Each	expert	validated	the	conceptual	

framework	with	the	quantitative	data	collection	

using	the	conceptual	framework	evaluation	form.	

The	experts	examined	the	suitability,	the	content	

validity,	and	added	suggestions	 in	open-ended	

questions.

	 	 	 2.3.	 Summarized	 all	 data	 and	 sub 

mitted	to	the	Advisor	for	further	comments.

Statistical Analysis
	 This	study	was	the	mixed	method	research	

that	used	qualitative	data	collection	aligning	with	

the	research	objectives	as	follows.

	 1.	 To	 obtain	 the	 elements	 for	 the	 

conceptual	framework	of	the	Thai	language	and	

culture	program	management	and	the	agile	learner	

characteristics,	the	content	synthesis	form	based	

on literature reviews and related researches was 

employed	 as	 the	 research	 tool.	 The	 statistics	

employed	were	frequency	and	content	analysis	

in	order	to	formulate	the	conceptual	framework.	

	 2.	The	conceptual	framework	evaluation	

form	was	used	as	the	research	tool	to	find	cor 

relation	 between	 the	 conceptual	 framework	

and	the	research	objectives	by	the	experts.	The	

content	analysis	was	conducted	to	analyze	the	

expert’s	 suggestions	 on	 the	 suitability	 of	 the	

conceptual	framework.

Result
	 This	study	presents	the	findings	in	three	

parts.

	 Part	 I:	 Review	 related	 literature	 and	 

researches

	 The	 concepts	 of	 Thai	 language	 and	

culture	program	management	and	agile	learner	

characteristics	were	analyzed	in	order	to	identify	

the	conceptual	framework	for	the	research	titled	

“Management	innovation	for	the	Thai	language	

and	culture	program	of	international	schools	in	

Thailand	based	on	the	concept	of	agile	learner	

characteristics”.	 The	 details	 of	 the	 conceptual	

framework	are	as	follows.

	 1.1	 The	 Thai	 language	 and	 culture	 

program	management	analyzed	and	synthesized	

from	the	standard	criteria	to	support	high-quality	 

student	learning	and	ongoing	school	improvement	 

documented	 by	 the	 four	 international	 orga 

nizations	 providing	 educational	 accreditation	

(WASC,	NEASC,	CIS,	or	EDT),	and	OPEC.
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Table 1

Synthesis of the Thai language and culture program management

Program	Management WASC NEASC CIS EDT OPEC Conceptual	Framework
For	Program	Management

What	students	learn	criterion √

Curriculum Development

Curriculum	learning	outcomes √

The	Curriculum	(Domain	C) v

The	Curriculum	(Standard	4) √

Development	 of	 school’s	 Thai	
language,	culture	&	history	program

√

How	students	learn	criterion √

Instruction

Expected	teaching	practices √

Teaching	and	Assessing	for	Learning	
(Domain	D)

√

Teaching	learning	and	assessment	
(Standard	3)

√

Curriculum implementation √

How	assessment	is	used	criterion 
-	classroom	assessment	strategies

√

How	assessment	is	used	criterion	–	
reporting	&	accountability	processes

√

Evaluation

Principles	of	assessment	exists √

Appropriate	definition	of	high-qua 
lity	learning	&	identified	expected	
learning	outcomes	at	each	stage	of	
a	student’s	pathway	through	the	
school	(Domain	A7)

√

The	standards	reached	by	students	
in	their	work	and	the	progress	they	
make	(Standard	1)

√

Curriculum	monitoring	and	evalu 
ation

√

	 According	 to	 the	 table	 1,	 the	 Thai	 

language	and	culture	program	management	for	this	

research	consists	of	1)	curriculum	development,	

2)	instruction,	and	3)	evaluation.	The	concept	was	

synthesized	from	documents	related	to	program	

management	of	Office	of	the	Private	Education	

Commission	 of	 Thailand	Ministry	 of	 Education	

(OPEC,	 2016)	 and	 four	 western	 accreditation	

organizations	which	are	Western	Association	of	

School	and	Colleges	 (WASC),	 the	New	England	

Association	 of	 Schools	 and	 Colleges	 (NEASC),	

the	Council	 of	 International	 Schools	 (CIS),	 and	

Education	Development	(EDT).

	 1.2	 The	 concept	 of	 agile	 learner	 cha 

racteristics	was	synthesized	from	various	researches	

conducted	by	Lombardo	and	Eichinger	(Lombardo	
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Table 2

Synthesis of the Agile Learner Characteristics

Concept

Agile	Learner
Characteristics

Conceptual
Framework

Being	eager	to	learn	about	self,	others,	
and ideas

√

Being	eager	and	curious	
to learn new ideas

Change	Alacrity √

Intellectual	curiosity √

Thought	Leaders √

Flexibility √

Experimenting √

Sense	making √

Apply	effort	to	learn	something	new √

Showing	genuine	willingness	 to	 learn	
from	 feedback	 and	 experience	 and	
change	their	behavior	and	viewpoints	
as	result.

√

Welcoming	 feedback	
and criticism

Feedback	Responsiveness	 √

Take	time	to	reflect	on	their	experiences √

Open	to	learning	and	resist	the	tempt 
ation	to	become	defensive	in	the	face	
of adversity

√

Feedback	Seeking √

Reflecting √

Internalizing √

Celebrate	success	of	others	and	learn	
from them

√

Learn	from	feedback	and	criticism √

Seek	help	and	support √

Learn	from	mistakes √

Being	interested	in	helping	people	think	
and	experiment

√

Interpersonal	Acumen √

&	Eichinger,	2000),	De	Meuse	cited	in	Flora	(Flora,	

2016),	Mitchinson	and	Morris	 (Mitchinson	&	Mo 

rris,	2012),	Burke	(Jaw-Madson,	2015),	Hallenbeck	

(George	Hallenbeck,	2016),	and	articles	of	Lewis,	

Orr,	and	Buxton	(Lewis	et	al.,	2014),	Hallenbeck,	

Swicher	,	and	Orr	(G	Hallenbeck	et	al.,	2011).
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Emotional	intelligence √

Having	highly	effective	
interpersonal	skill

Champions √

Diplomats √

Energizers √

Interpersonal	Risk	Taking √

Collaborating √

Being	resilient	and	philosophical	about	
what	happens.

√

Seeking	 challenging	
situations

Environmental	Mindfulness	 √

Not	afraid	to	challenge	the	status	quo √

Calm	in	the	face	of	difficulty √

Purposefully	be	in	challenging	situations √

Performance	Risk	Taking √

Seeking	opportunities	for	development	 √

Embrace	challenges √

Persist	when	encountering	difficulty √

Being	 uncompromising	 with	 their	 
notions	that	are	well-thought-through	
ideas	and	logic.

√

Being	a	cognitive	thinkerCognitive	Perspective √

Pillars √

Information	Gathering √

Drive	to	Excel	 √
Being	goal-	orientedSelf-insight √

Trailblazers √

Tolerance	of	ambiguity √ Knowing	 what	 to	 do	
when 	 f ac i ng 	 w i th	 
uncertain	situations.

Problem	Solver √

Speed √ Reacting	 promptly	 to	
change	and	ineffective	
strategies.

Applying √

	 According	to	the	table	2	and	3,	the	agile	

learner characteristics for this research consist 

of	characteristics	in	three	domains	based	on	the	

Bloom’s	Taxonomy	of	Learning	domains	(Bloom,	

2006)	 which	 are	 (1)	 Cognitive	 Domain	 consists	

of	 two	 characteristics;	 (1)	 Being	 goal	 oriented,	

and	 (2)	 Being	 a	 cognitive	 thinker,	 (2)	 Affective	

Domain	consists	of	two	characteristics;	(1)	Being	

eager	and	curious	to	learn	new	ideas,	and	(2)	Wel 

coming	 feedback	 and	 criticism,	 and	 (3)	 Psy 

chomotor	Domain	consists	of	four	characteristics;	

(1)	 Seeking	 challenging	 situations,	 (2)	 Knowing	

what	to	do	when	facing	uncertain	situations,	(3)	Re 

acting	 promptly	 to	 change	 and	 ineffective	 st 

rategies,	 and	 (4)	 Having	 highly	 effective	 inter 

personal	skills.
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Table 3

Synthesis of the Agile Learner Characteristics grouped by basing on the Bloom’s Taxonomy of  

Learning domains (Bloom, 2006)

Bloom’s

learning	domains
Agile	learner	characteristics

Cognitive	 
domain

Affective  
domain

Psychomotor 
domain

Being	eager	and	curious	to	learn	new	ideas √

Welcoming	feedback	and	criticism √

Having	highly	effective	interpersonal	skill √

Seeking	challenging	situations √

Being	a	cognitive	thinker √

Being	goal	oriented √

Knowing	what	to	do	when	facing	with	uncertain	situations. √

Reacting	promptly	to	change	and	ineffective	strategies. √

Part	II:	Conceptual	framework	validation	by	the	

experts

	 The	conceptual	framework	evaluation	by	

five	experts	in	the	area	of	the	Thai	language	and	

culture	program	management,	the	agile	learner	

characteristics,	and	the	innovation	development	

revealed	as	follows.

	 2.1	The	conceptual	framework	validation	

result	of	the	Thai	language	and	culture	program	

management	showed	suitability	in	all	elements.

	 2.2	 The	 overall	 conceptual	 framework	

validation	 result	 of	 the	 agile	 learner	 charac 

teristics	showed	suitability	with	the	percentage	

of	95,	and	the	percentage	from	80.00	–	100.00	

in	every	element.

	 2.3	 The	 synthesis	 of	 the	 experts’	 sug 

gestions	revealed	the	following.

	 					2.3.1	The	concept	of	the	Thai	language	

and	culture	program	management	should	include	

the	 process	 of	 revising	 curriculum	 after	 com 

pleting	the	process	of	curriculum	evaluation.	The	

participative	management	was	suggested	to	be	

used	in	drafting	management	innovation.

	 2.3.2	 The	 concept	 of	 agile	 learner	 

characteristics	shows	explicit	definitions	in	general.	

However,	a	few	definitions	need	adjustments	in	

order	 to	 explicitly	 define	 the	 intended	 charac 

teristic.	 The	 characteristics	 should	 include	 

showing	Thai	identity	as	well.

	 Part	 III:	The	final	conceptual	framework	

for	the	Thai	language	and	culture	program	mana 

gement	according	to	the	concept	of	agile	learner	

characteristics

	 The	 adjustment	 as	 suggested	 by	 the	 

experts	 were	 conducted,	 and	 later	 presented	

to	the	Advisor	for	final	adjustments	resulted	as	

follows.

	 1.	 Thai	 language	 and	 culture	 program	

management	means	 curriculum	 development,	

instruction,	 and	evaluation	 that	equip	 learners	

with	agile	learner	characteristics.

	 				1.1.	Curriculum	development	means	

to	identify	learning	outcomes	that	align	with	the	

need	 of	 Thai	 and	 global	 societies,	 to	 identify	

learning	 standard	 basing	 on	 proficiency	 level,	

and	to	design	learning	units	by	integrating	Thai	
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language	and	culture	into	global	situations.

	 			1.2.	 Instruction	means	to	identify	lea 

rning	objectives	aligning	with	learning	outcomes.	

To	 construct	 authentic	 learning	 activities	 con 

necting	 to	 community	 and	 engaging	 learners	

at	each	proficiency	level,	 to	construct	 learning	

tools	and	materials	to	be	accessible	anytime	and	

anywhere,	and	to	identify	assessment	evidences	

suitably	to	each	learner	differences.

	 	 	 1.3.	 Evaluation	 means	 to	 examine	

learner’s	quality	according	to	indicated	learning	

outcomes,	 to	 examine	 curriculum’s	 suitability	

to	Thai	and	global	societies,	to	examine	the	ins 

tructions	reflecting	on	differences	of	each	learner,	

and	to	utilize	the	curriculum	evaluation’s	result	to	

further	develop	learner	to	be	ready	for	the	future.

	 2.	 Agile	 learner	 characteristics	 of	 this	

study	mean	the	learning	behaviors	in	Thai	class	

of international schools that react promptly to 

new situations and lead to success indicated in 

the	curriculum,	consisting	of	characteristics	in	the	

cognitive	domain,	the	affective	domain,	and	the	

psychomotor	domain.

	 2.1	 Characteristics	 in	 the	 cognitive	 

domain	mean	behaviors	that	involve	learner’s	intel 

lectuality	consisting	of	being	goal-oriented	and	

a	cognitive	thinker.

	 				2.1.1	Being	goal	oriented	means	a	learner	

who	sets	his	goals	and	clearly	practices	to	reach	

them	with	moral,	ethics,	and	Thai	identity.

	 			2.1.2	Being	a	cognitive	thinker	means	

a	 learner	 who	 is	 capable	 of	 examining	 data	

thoroughly	and	systematically	in	order	to	obtain	

suitable	directions.

	 2.2	Characteristics	in	the	affective	domain	

mean	behaviors	that	involve	learner’s	feeling	and	

emotions	consisting	of	being	eager	and	curious	

to	learn	new	ideas	and	welcoming	feedback	and	

criticism.

	 			2.2.1	Being	eager	and	curious	to	learn	

new ideas means a learner who is active to  

learning	and	finding	unknown	answers.

	 				2.2.2	Welcoming	feedback	and	criticism	

mean	a	learner	who	uses	others’	opinions	as	a	

factor	of	self-development.

	 2 .3	 Character ist ics	 in	 the	 psycho 

motor	 domain	 mean	 behaviors	 that	 involve	 

learner’s	skillful	performance	consisting	of	seeking	 

challenging	situations,	knowing	what	to	do	when	

facing	uncertain	situations,	reacting	promptly	to	

change	 and	 ineffective	 strategies,	 and	 having	

highly	effective	interpersonal	skills.

	 	 	 	 2.3.1	 Seeking	 challenging	 situations	

means	a	learner	who	looks	for	various	events	as	

ways	to	progress	his	learning.

	 	 	 	 	 2.3.2	 Knowing	what	 to	when	 facing	

uncertain situations means a learner who is 

able	to	identify	problems	and	promptly	provide	 

suitable	solutions.

	 	 	 	 	 2.3.3	 Reacting	 promptly	 to	 change	

and	 ineffective	strategies	means	a	learner	who	

is	aware	of	the	constant	changes	and	is	always	

ready	to	adjust	the	ways	of	doing	things	to	match	

up	those	changes.

	 	 	 	 	 	 	 2.3.4	Having	highly	effective	 inter 

personal	skills	means	a	 learner	who	 is	able	 to	

clearly and precisely perform two ways com 

munication	 utilizing	 Thai	 reading,	 listening,	 

speaking	and	writing	skills.
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Figure 1 Final Conceptual Framework of the Study

Discussions
	 The	 findings	 of	 this	 research	 were	 the	

conceptual	framework	of	the	Thai	language	and	

culture	program	management	and	the	conceptual	

framework	of	agile	learner	characteristics.

	 1.	The	conceptual	framework	of	the	Thai	

language	and	culture	program	management

	 The	Thai	language	and	culture	program	

management	means	the	curriculum	development,	

the	instruction,	and	the	curriculum	evaluation	that	

equip	learners	with	agile	learner	characteristics.	

1)	 Curriculum	 development	means	 to	 identify	

learning	outcomes	that	align	with	the	need	of	Thai	

and	global	societies,	to	identify	learning	standard	

basing	on	proficiency	level,	and	to	design	learning	

units	by	integrating	Thai	language	and	culture	into	

global	situations.	2)	Instruction	means	to	identify	

learning	objectives	aligning	with	learning	outcomes,	

to	 construct	 authentic	 learning	 activities	 con 

necting	 to	 community	 and	 engaging	 learners	

at	each	proficiency	level,	 to	construct	 learning	

tools	and	materials	to	be	accessible	anytime	and	

anywhere,	and	to	identify	assessment	evidences	

suitably	to	each	learner	differences.	3)	Evaluation	

means	 to	 examine	 learner’s	 quality	 according	

to	indicated	learning	outcomes,	to	examine	cur 

riculum’s	 suitability	 to	 Thai	 and	 global	 so 

cieties,	to	examine	the	instructions	reflecting	on	dif 

ferences	 of	 each	 learner,	 and	 to	 utilize	 the	 

curriculum	evaluation’s	result	to	further	develop	

learner	to	be	ready	for	the	future.

	 This	conceptual	framework	aligns	perfectly	

with	the	report	titled	“Curriculum	innovation	in	

schools”	by	the	Office	of	Standards	in	Education	of	

UK	(Ofsted,	2008).	The	report	shows	four	categories	

of	curriculum	innovation	that	are	organizing	the	

curriculum	in	the	inter-disciplinary	manner	instead	

of	a	stand-alone	subject,	being	flexible	with	the	

time	used	in	curriculum	depending	on	student’s	

learning	needs,	providing	various	curriculum	tracks	

to	meet	 various	 student’s	 learning	 needs	 and	

interests,	 and	 developing	 student’s	 academic	
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skills	along	with	social	skills.	Lee	also	states	that	

the	instruction	innovation	involves	teachers	being	

creative	in	designing	learning	activities	that	suit	

differences	among	each	student’s	learning	needs	

and	interests	and	lead	to	learning	success	(Lee,	

2008).	The	OECD	paper	titled	“Assessment	and	

Innovation	in	Education”	argues	on	assessments	

and	examinations	that	measure	student’s	learning	

in	interdisciplinary	subjects	will	provide	teachers	

with more opportunities to deliver innovative 

strategies	on	teaching	and	learning	in	classroom.	

The	variety	of	assessments	to	suit	 individual	 is	

encouraged	in	order	to	obtain	reliable	data	on	

student’s	performance	and	motivate	their	lifelong	

learning	desire	(Looney,	2009).	The	Thai	language	

and	culture	program	management	is	an	essential	

element	to	develop	Thai	national	students	who	

will	 become	 future	 leaders	of	 the	nation.	 The	

program	is	to	craft	students	to	be	effective	Thai	

communicators,	 to	 be	 good	 and	moral	 citizen	

who	live	happy	life	in	both	Thai	traditional	and	

global	contexts,	and	to	be	knowledgeable	and	

skillful	to	integrate	knowledge	and	experiences	

suitably	to	situations.

	 2.	 The	 conceptual	 framework	 of	 agile	

learner characteristics

	 Agile	 learner	 characteristics	 mean	 the	

learning	behaviors	in	Thai	class	of	international	

schools that react promptly to new situations 

and	lead	to	success	indicated	in	the	curriculum,	

consisting	 of	 characteristics	 in	 the	 cognitive	 

domain,	 the	 affective	 domain,	 and	 the	 psy 

chomotor	domain.	1)	Characteristics	 in	the	cog 

nitive	domain	mean	behavior	that	involve	learner’s	

intellectuality	consisting	of	being	a	goal	oriented	

and	a	cognitive	thinker.	1.1)	Being	goal	oriented	

means	a	learner	who	sets	his	goals	and	clearly	

practices	to	reach	them	with	moral,	ethics,	and	

Thai	identity.	1.2)	Being	a	cognitive	thinker	means	

a	 learner	 who	 is	 capable	 of	 examining	 data	 

thoroughly	 and	 systematically	 in	 order	 to	 

obtain	suitable	directions.	2)	Characteristics	in	the	

affective	 domain	mean	 behaviors	 that	 involve	

learner’s	 feeling	 and	 emotions	 consisting	 of	 

being	eager	and	curious	to	learn	new	ideas	and	 

welcoming	feedback	and	criticism.	2.1)	Being	eager	

and curious to learn new ideas means a learner 

who	 is	 active	 to	 learning	and	finding	unknown	

answers.	2.2)	Welcoming	feedback	and	criticism	

mean	a	learner	who	uses	others’	opinions	as	a	

factor	of	self-development.	3)	Characteristics	in	

the	psychomotor	domain	mean	behaviors	 that	

involve	learner’s	skillful	performance	consisting	

of	seeking	challenging	situations,	knowing	what	

to	 when	 facing	 uncertain	 situations,	 reacting	

promptly	to	change	and	ineffective	strategies,	and	

having	highly	effective	 interpersonal	 skills.	 3.1)	 

Seeking	challenging	situations	means	a	learner	who	

looks	for	various	events	as	ways	to	progress	his	 

learning.	 3.2)	 Knowing	 what	 to	 when	 facing	 

uncertain situations means a learner who is 

able	to	identify	problems	and	promptly	provide	 

suitable	 solutions.	 3.3)	 Reacting	 promptly	 to	

change	and	ineffective	strategies	means	a	learner	

who	 is	 aware	 of	 the	 constant	 changes	 and	 is	

always	ready	to	adjust	the	ways	of	doing	things	

to	match	up	 those	changes.	3.4)	Having	highly	

effective	interpersonal	skills	means	a	learner	who	

is	able	to	clearly	and	precisely	perform	two	ways	

communication	utilizing	 Thai	 reading,	 listening,	

speaking	and	writing	skills.

	 We	are	dealing	with	rapid	changing	world.	

Education	is	a	main	vehicle	to	deliver	students	to	

their	future	destination	readily	equipping	them	

with	 skills	 and	 experiences	 to	 encounter	 the	

world	ahead	of	them.	The	OECD	paper	titled	“The	

Future	of	Education	and	Skills	Education	2030”	

discussed	what	knowledge,	skills,	attitudes	and	
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values	today’s	students	will	need	to	encounter	

their future world and how schools can deliver 

them	 effectively.	 The	 paper	 revealed	 the	 fol 

lowing;	 need	 for	 new	 solutions	 in	 a	 rapidly	 

changing	world,	need	for	broader	education	goals	

(individual	 and	 collective	 well-being),	 learner	

agency	 in	 navigating	 through	 a	 complex	 and	 

uncertain	 world,	 need	 for	 a	 board	 set	 of	 

knowledge,	skills,	attitudes	and	values	in	action,	

competencies to transform our society and shape our 

future,	and	design	principles	for	moving	toward	an	 

eco-systemic	change	(Organisation	for	Economic	&	

Development,	2018).	In	the	research	of	Korn/Ferry	

International	shows	validation	of	learning	agility	

as	a	reliable	indicator	of	potential	for	leadership	

roles	(G	Hallenbeck	et	al.,	2011).	Along	the	same	

idea,	 Anderson	 claims	 that	 “We	need	 learners	

who	can	respond	to	new,	novel	problems	in	a	

disruptive	world”	(Anderson,	2017).

	 3.	 Concerned	 Factors:	 International	

schools usually have their mission to drive their 

students to achieve academic and personal  

potential.	Conducting	a	study	on	mission	of	 in 

ternational	schools	that	utilize	British,	American,	and	 

International	 Baccalaureate	 curriculum	might	

reveal	 some	 characteristics	 that	 are	 beneficial	

to	this	research.

	 In	summary,	the	Thai	language	and	culture	

program	management	of	international	schools	in	

Thailand	based	on	the	concept	of	agile	learner	

characteristics	 shows	 high	 reliability	 to	 instill	 

essential	characteristics	into	Thai	national	students	

of	international	schools	in	Thailand	to	enhance	

motivation	level	in	learning	Thai	which	resulted	

in	 high	 quality	 Thai	 citizen	 to	 encounter	 with	

future	changing	world.

Recommendation
	 1.	Recommendation	for	using	the	research	

result

	 	 	 	 1.1.	 School	 administrators	 of	 inter 

national	schools	are	able	to	utilize	the	conceptual	 

framework	for	managing	the	Thai	language	and	

culture	program	 in	 the	 areas	 of	 curriculum	de 

velopment,	 instruction,	 and	 curriculum	 eva 

luation	 in	 order	 to	 instill	 agile	 learner	 charac 

teristics in students so that they are well prepared 

to	encounter	a	disruptive	world.

	 			1.2.	Researchers,	educators,	or	school	

administrators	are	able	to	extend	the	conceptual	

framework	in	their	researches	in	order	to	develop	

the	 Thai	 language	 and	 culture	 program	mana 

gement	where	in	which	agile	learner	characteristics	

are	integrated.

	 2.	Recommendation	for	further	research	

	 			2.1.	Study	the	needs	for	development	

of	the	Thai	language	and	culture	program	mana 

gement	according	to	the	concept	of	agile	learner	

characteristics	by	studying	its	currents	and	desired	

states.

	 			2.2.	Develop	management	innovation	

for	 the	 Thai	 language	 and	 culture	 program	 of	

international	 schools	 in	 Thailand	 according	 to	

the	 concept	 of	 agile	 learner	 characteristics	 by	

presenting	new	management	model.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน	และทักษะการท�างานในอนาคต	เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	คือ	ตารางการสังเคราะห์เนื้อหา	จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	

27	รายการ	และแบบประเมินกรอบแนวคิดการวิจัย	เรื่อง	นวัตกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะ

การท�างานในอนาคต	ซึ่งท�าการประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ค่า

ความถ่ี	และดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	item	Objective	Congruence--IOC)	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	กรอบแนวคิด

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ประกอบด้วย	4	ด้าน	ได้แก่	(1.1)	การผลิตบัณฑิต	(1.2)	การวิจัย	(1.3)	การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม	และ	(1.4)	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	กรอบแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	ประกอบ

ด้วย	ทักษะหลัก	4	กลุ่ม	มีองค์ประกอบทักษะรวม	18	ทักษะ	ได้แก่	(2.1)	ทักษะส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	(2.1.1)	ทักษะ

ความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่น	 (2.1.2)ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 (2.1.3)	 ทักษะความเป็นผู้ประกอบ

การ	 (2.1.4)	ทักษะการบริการ	 (2.2)	ทักษะด้านคน	ประกอบด้วย	 (2.2.1)	 ทักษะความฉลาดทางสังคม	(2.2.2)	ทักษะ

สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม	(2.2.3)	ทักษะความร่วมมือเสมือน	(2.3)	ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้	ประกอบด้วย	(2.3.1)	

ทักษะการท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	 (2.3.2)	 ทักษะความคิดท่ีแปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต์	 (2.3.3)	 ทักษะการ

บริหารจัดการความรู้ความเข้าใจ	(2.3.4)	ทักษะความใฝ่รู้และเรียนรู้จากการปฏิบัติ	และ	(2.4)	ทักษะท่ีใช้ในการท�างาน	

ประกอบด้วย	(2.4.1)	ทักษะความรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่	(2.4.2)	ทักษะความคิดเชิงออกแบบ	(2.4.3)	ทักษะการบูรณาการ

ข้ามศาสตร์	 (2.4.4)	ทักษะความคิดเชิงประมวลผล	(2.4.5)	 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	 (2.4.6)	 ทักษะการแก้ปัญหาท่ีซับ

ซ้อน	(2.4.7)	ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน,	ทักษะการท�างานในอนาคต

 

Abstract

	 This	research	used	Mixed	Method	research.	The	purpose	of	this	research	was	to	study	the	

conceptual	framework	of	management	of	Private	Higher	Education	Institutions.	The	research	instrument	

used	were	content	analysis	table	from	27	documentaries	and	the	questionnaire	of	the	conceptual	

framework	evaluated	 its	appropriateness	by	5	experts.	The	data	was	analyzed	by	frequency	distri 
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bution,	 content	 analysis	 and	 IOC	 (Index	 of	 item	 Objective	 Congruence--IOC).	 The	 findings	 were	

as	 follows.	 (1)	 the	conceptual	 framework	of	management	of	Private	Higher	Education	 Institutions	 

Composes	 of	 (1.1)	 curriculum	development,	 (1.2)	 instructional	management,	 (1.3)	 student	 affairs,	

and	 (1.4)	 learning	measurement	 and	 evaluation.	 The	 conceptual	 framework	 of	 future	work	 skills	

composes	of	4	competency	domains	with	18	key	skills	including	(2.1)	personal	skills;	(2.1.1)	agility	

and	resilience	(2.1.2)	effective	oral	and	written	communication	(2.1.3)	entrepreneurialism	and	(2.1.4)	

service	orientation,	(2.2)	people	skills;	(2.2.1)	social	intelligence	(2.2.2)	cross	cultural	competency	and	

(2.2.3)	virtual	collaboration,	(2.3)	knowledge	application	skills;	(2.3.1)	sense	making	(2.3.2)	novel	and	

adaptive	thinking	 (2.3.3)	cognitive	load	management	and	(2.3.4)	curiosity	and	active	 learning,	 (2.4)	

workplace	skills;	(2.4.1)	new	media	literacy	(2.4.2)	design	mindset	(2.4.3)	transdisciplinary	approaches	

(2.4.4)	 computational	 thinking	 (2.4.5)	 critical	 thinking	 (2.4.6)	 complex	 problem-solving	 and	 (2.4.7)	

judgment	and	decision	making.

Keywords: management	of	Private	Higher	Education	Institutions,	future	work	skills

บทน�ำ
	 โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ

ปัญหาท้าทายต่าง	 ๆ	 ที่รออยู่ในอนาคต	 เน่ืองจากความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามี

อทิธพิลต่อการท�างานในทกุด้าน	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิธรุกจิ	

สังคม	กฎหมาย	การศึกษา	ศาสนา	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	

และส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่การท�างานร่วมกัน	ตลอด

จนคุณธรรม	จริยธรรม	และจิตวิญญาณของประชาชนท่ัว

โลก	ในวงการศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว	

ก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญกับกองข้อมูลมหาศาล	มนุษย์ไม่

สามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้

เกิดประโยชน์ได้	การเปลี่ยนแปลงและปัญหาชุดใหม่ท่ีเกิด

ขึ้นนี้ท�าให้มนุษย์จ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อการด�ารงอยู่อย่างมี

คุณภาพ	จึงท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ใหม่และทักษะชีวิตชุดใหม่ท่ีมีความแตกต่างไปจาก

เดิม	(ทิศนา	แขมมณี,	2555)	รวมถึงมีปัจจัยส�าคัญต่อการ

ผลักดันทักษะต่าง	 ๆ	 ส�าหรับการท�างานในอนาคต	 แบ่ง

ออกเป็น	6	ปัจจัย	ได้แก่	(1)	ผู้คนจะมีชีวิตยืนยาวขึ้น	(2)	

เครื่องจักรและระบบต่าง	ๆ 	จะเฉลียวฉลาดมากขึ้น	(3)	การ

เพิ่มข้ึนของเครื่องมือตรวจวัดและกระบวนการต่างๆ	 จะ

ท�าให้ทุกส่ิงทุกอย่างสามารถโปรแกรมไว้ได้	โดยไม่ต้องพึ่ง

แรงงานคน	(4)	เครื่องมือส่ือสารใหม่ๆ	เร่ิมพัฒนาขีดความ

สามารถในเรื่องภาษา	(5)	เทคโนโลยี	สังคมจะผลักดันให้

เกิดการผลิตในรูปแบบใหม่	ๆ 	รวมไปถึงการสร้างสรรค์ที่มี

คุณค่า	(6)	ศูนย์กลางของการปฏิบัติหรือการท�างานต่าง	ๆ 	

จะหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน	จึงท�าให้ทักษะเดิม	ๆ 	

ที่มนุษย์มีและใช้ได้ผลในโลกยุคก่อนๆ	ไม่สามารถใช้ได้ผล

ในยุคปัจจุบันและอนาคต	 มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ทักษะใหม่

เพื่อความอยู่รอดในสังคม	(Davies	et	al.,	2011)

	 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ประเทศให้ก้าวสู้ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ภายใต้กรอบ

ของแผนยทุศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	12	และภายใต้โมเดลประเทศไทย	

4.0	 (Thailand	 4.0)	 ซ่ึงเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	 เพื่อปรับแก้	 จัดระบบ	

ปรับทิศทาง	 และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้สามารถ

รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ	ท่ีเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่	21	ที่ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนา	“เศรษฐกิจ”	และ	“คน”	ท�าให้เกิดความไม่
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สอดคล้องด้านปรมิาณของแรงงานกบัต�าแหน่งงาน	คณุภาพ

ของแรงงานไทยส่งผลต่อคุณภาพของแรงงานที่เข้ามาเติม

ในตลาดแรงงานขาดคุณภาพไปด้วย	 (อลงกรณ์	 ฉลาดสุข	

และ	ยงยุทธ	แฉล้มวงษ์,	2561)	นอกจากนี้	งานวิจัยความ

ไม่สอดคล้องทางการศึกษาและผลกระทบต่อตลาดแรงงาน

ไทย	พบว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหา

ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาต่อตลาดแรงงานในระดับ

สูง	 ซึ่งความไม่สอดคล้องทางการศึกษานี้ไม่ใช่เพียงท�าให้

เกิดต้นทุนส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว	แต่ยังสร้างต้นทุนต่อ

เนื่องต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของ

ผลิตภาพแรงงานจากการจ้างบุคลากรที่ไม่สามารถท�างาน

ได้ตรงตามศักยภาพของตน	 ปัญหาการลาออก	 และการ

ขาดแคลนแรงงาน	ค่าเสียโอกาสของการเรียนในบุคคลนั้น	

ๆ	 ที่ไปเลือกเรียนในสาขาที่ไม่ตรงตามสายงานในอนาคต	

หรือแม้กระทั่งการสิ้นเปลืองงบประมาณทางการศึกษา

หมดไปกับการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน	(พิริยะ	ผลพิรุฬห์,	เดือนฉาย	กองเงิน,	และ

กชชญาณ์	เถาลัดดา,	2559)

	 อีกทั้ง	การที่ลักษณะและรูปแบบในการท�างานจะ

เปล่ียนไป	งานที่มีอยู่ในปัจจุบันจะหายไป	โดยสาเหตุหลัก

คือเทคโนโลยีที่พัฒนาไป	แต่ขณะเดียวกันก็จะมีอาชีพใหม	่

ๆ	 ที่ในอดีตไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนเกิดข้ึนมา	

ดังน้ันทักษะการท�างานจึงเป็นทักษะที่ส�าคัญที่สุดประการ

หน่ึงทีค่วรจะปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัความรู	้เทคโนโลยี	

อาชีพ	และ	รูปแบบการท�างานที่เปลี่ยนไป	(พสุ	เดชะรินทร์,	

2560)	ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่ให้ความส�าคัญของ	Soft	

Skills	หรือทกัษะทางอารมณ์และสงัคม	เป็นทกัษะทีม่คีวาม

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมากในตลาดแรงงาน	ซึ่งการท�างาน

ในองค์กรต่าง	ๆ	ต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายนอกเหนือ

จากความรู้	ซึ่ง	Soft	Skills	จะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล	

เช่น	การแก้ปัญหา	การท�างานเป็นทมี	ความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคล	ความคิดริเริ่ม	การสื่อสาร	ความเป็นผู้น�า	ความร่วม

มือกับผู้อื่น	และการบริหารจัดการเวลา	เป็นต้น	รวมถึงจะ

ต้องเป็นคน	ยืดหยุ่น	ไม่ติดกรอบ	มีความคิดสร้างสรรค์	มี

ความเป็นตัวของตัวเอง	แต่พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่	ๆ	เข้ามา

เม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป	 (ไทยรัฐ,	 2560)	 ตลาด

แรงงานที่ต้องการบุคคลที่มี	 Soft	 Skills	 เข้ามาเป็นส่วน

หน่ึงในการท�างาน	 และขับเคลื่อนงานของสถานประกอบ

การให้ประสบความส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย	ดังนั้น	ผู้จ้าง

งานพยายามหาลูกจ้าง	ท่ีมี	Soft	Skills	ในระดับสูง	แต่ผู้

จ้างงานยังไม่ค่อยพอใจกับวิธีการเตรียมความพร้อมบัณฑิต

ในด้าน	Soft	Skills	ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	(Zarzycka,	

2017)

	 ทั้งนี้	 การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาของไทย

ปัจจุบันเป็นช่วงส�าคัญ	 เป็นช่วงของการรองรับการขับ

เคลือ่นนโยบาย	Thailand	4.0	ทีจ่ะใช้ศกัยภาพของสถาบนั

อุดมศึกษาในฐานะแหล่งรวมองค์ความรู ้สร้างงานวิจัย

และนวัตกรรม	 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุด

พ้นกับดักรายได้ปานกลาง	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา,	2561)	ดังนั้น	สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งเป็น

สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา	 ส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง	ท�าการสอน	การวิจัยให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม	และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติ	 และมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของประเทศ	 ด้วยมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต	

(ราชกิจจานุเบกษา,	2550,	29	ธันวาคม)	จึงต้องให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการของโลกอาชีพ	 และตลาดแรงงาน

ในปัจจุบัน	 ซึ่งการพัฒนานักศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญในการ

ผลิตบัณฑิต	เป็นส่วนส�าคัญท่ีแสดงถึงความส�าเร็จในระบบ

การผลิตบัณฑิตและก�าลังคนที่ตรงความต้องการออกไป

สู่ตลาดแรงงาน	 และสร้างคุณค่าให้กับสังคม	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2561)

	 ดงันัน้เพือ่การตอบสนองความต้องการของประเทศ

และผูใ้ช้บณัฑติ	รวมถงึเพือ่ความอยูร่อดของสถาบนั	สถาบนั

อุดมศึกษาเอกชนจึงต้องมีการพัฒนาการบริหารงานเพื่อให้

นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ที่มีทักษะการท�างานในอนาคต	

ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน	การเก็บรักษางาน

ที่ท�า	และการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งเป็นทักษะ

ท่ัวไปมากกว่าทักษะทางวชิาชีพ	(The	Australian	Industry	

Group,	2007)	และสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี	21	

ที่ผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเงิน	เศรษฐศาสตร์	ธุรกิจ	

และการเป็นผู้ประกอบการ	 รวมถึงมีทักษะด้านชีวิตและ

การท�างาน	 ในการด�ารงชีวิตและท�างานในยุคปัจจุบันให้

ประสบความส�าเร็จ	(วิจารณ์	พานิช,	2555)

	 ด้วยความส�าคญัดงักล่าว	ดงักล่าวจงึมคีวามจ�าเป็น

ต้องศึกษาและพัฒนาการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการท�างานในอนาคต	ซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์และวิชาชีพบริหารการศึกษาโดย
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ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้

รับแนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการ

ผลิตบัณฑิต	 รวมท้ังการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 ดังน้ันงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง

นวัตกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิด

ทักษะการท�างานในอนาคต	 ซึ่งศึกษากรอบแนวคิดการ

บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	และกรอบแนวคิดทักษะ

การท�างานในอนาคต	เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับน�าไปพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารไปพัฒนาการด�าเนินงานของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน	เพื่อการพัฒนาการผลิตบัณฑิตได้ตรงกับ

ทักษะการท�างานในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการและ

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต	ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และเทคโนโลยี	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างชาติและ

นักลงทุนไทย	จึงส่งผลให้มูลค่าการลงทุนของต่างประเทศ

ในประเทศไทย	และการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน	และทักษะการท�างานในอนาคต

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 การวิจัยนี้	เป็นการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องจาก	หนังสือ	ต�ารา	บทความทางวิชาการ	

งานวิจัย	ฐานข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต	ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	2	แนวคิด	ดังนี้

	 1.	การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

	 ศกึษาแนวคดิ	สาระส�าคญัเกีย่วข้องกบัแนวคดิการ

บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ได้แก่	การบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551–2565)	แผนอุดมศึกษาระยะยาว	20	

ปี	(พ.ศ.	2561–2580)	มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	หลัก

การและแนวคิดในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา	มาตรฐาน

การผลิตบัณฑิต

	 2.	ทักษะการท�างานในอนาคต

	 ศึกษาแนวคิด	สาระส�าคัญเกี่ยวข้องกับทักษะการ

ท�างานในอนาคต	ได้แก่	ความหมายของทักษะการท�างาน	

องค์ประกอบของทักษะในการท�างาน	 ความจ�าเป็นของ

ทักษะการท�างานในอนาคต	 ทักษะการท�างานในอนาคต	

และการศึกษากับทักษะการท�างานในอนาคต	 นอกจากนี้

ได้ท�าการสังเคราะห์แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	

ค.ศ.	2020	และ	ค.ศ.2030

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 ในการศกึษาครัง้นี	้ศกึษา	วเิคราะห์	แนวคดิทีเ่กีย่ว

กับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ทักษะการท�างาน

ในอนาคต	นวัตกรรมการบริหาร	 เพื่อน�ามาก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยนวัตกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนตามแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	 โดยมีราย

ละเอียดของกรอบแนวคิด	ดังนี้

	 1.	การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

	 การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการวิจัย

นี้	 คือ	 มาตรฐานด้านการด�าเนินการตามภารกิจสถาบัน

อุดมศึกษา	(ราชกิจจานุเบกษา,	2554,	24	เมษายน)	แบ่ง

ออกเป็น	4	ด้าน	ดังนี้	 (1)	การผลิตบัณฑิต	 (2)	การวิจัย	

(3)	การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	(4)	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

	 2.	ทักษะการท�างานในอนาคต

	 ทักษะการท�างานในอนาคตในการวิจัยนี้	 คือ	

สังเคราะห์แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	ค.ศ.	2020	

และ	ค.ศ.2030	ของ	Davies,	A.,	Fidler,	D.,	&	Gorbis,	

M.	(Davies	et	al.,	2011),	World	Economic	Forum	

(World	Economic	Forum,	2016),	Susanna	Williams	

(Williams,	 2016),	 Charlotte	 Edmond	 (Charlotte	

Edmond,	 2017)	 และ	 Hasan	 Bakhshi,	 Jonathan	

M.,	 Downing	Michael	 A.,	 and	Osborne	 Philippe	

Schneider	(Bakhshi	et	al.,	2017)	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม

ทักษะ	ดังนี้

	 	 	 	 	 2.1	 ทักษะส่วนบุคคล	 (personal	 skills)	

ประกอบด้วย	 (1)	 ทักษะความคล่องแคล่วและความ

ยืดหยุ่น	(agility	and	resilience)	(2)	ทักษะการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ	 (effective	 oral	 and	 written	

communication)	 (3)	 ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	

(entrepreneurialism)	 (4)	 ทักษะการบริการ	 (service	

orientation)

	 							2.2	ทักษะด้านคน	(people	skills)	ประกอบ
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ด้วย	(1)	ทกัษะความฉลาดทางสงัคม	(social	intelligence)	

(2)	 ทักษะสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม	 (cross	 cultural	

competency)	 (3)	 ทักษะความร่วมมือเสมือน	 (virtual	

collaboration)

	 				2.3	ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้	(knowledge	

application	skills)	ประกอบด้วย	(1)	ทักษะการท�าความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง	(sense	making)	(2)	ทักษะความคิดท่ี

แปลกใหม่และความคิดเชงิประยกุต์	(novel	and	adaptive	

thinking)	(3)	ทักษะการบริหารจัดการความรู้ความเข้าใจ	

(cognitive	load	management)	(4)	ทักษะความใฝ่รู้และ

เรียนรู้จากการปฏิบัติ	(curiosity	and	active	learning)

	 	 	 2.4	 ทักษะที่ใช้ในการท�างาน	 (workplace	

skills)	ประกอบด้วย	 (1)	ทักษะความรู้เท่าทันส่ือยุคใหม	่

(new	media	literacy)	(2)	ทักษะความคิดเชิงออกแบบ	

(design	mindset)	 (3)	ทักษะการบูรณาการข้ามศาสตร	์

(transdisciplinary	 approaches)	 (4)	 ทักษะความคิด

เชิงประมวลผล	(computational	thinking)	 (5)	 ทักษะ

การคิดเชิงวิพากษ์	(critical	thinking)	(6)	ทักษะการแก้

ปัญหาทีซ่บัซ้อน	(complex	problem-solving)	(7)	ทกัษะ

การประเมินและการตัดสินใจ	(judgment	and	decision	

making)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการแบบผสานวิธี	 (Mixed	

Method	 research)	 มีวิธีด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	

4	 ขั้นตอน	 โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative)	

ในขั้นตอนที่	 1	 -	 ขั้นตอนที่	 3	 และการวิจัยเชิงปริมาณ	 

(Quantitative)	ในขั้นตอนที่	4	ดังนี้

	 ขั้นตอนท่ี	1	ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ข้อมูล	 โดยใช้เป็นแบบสังเคราะห์เนื้อหา	 ได้แก่	 แบบ

สังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน	และแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต

	 ขัน้ตอนที	่2	ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	 โดย

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีจากหนังสือ	ต�ารา	บทความวิชาการ	

บทความวิจัย	 ฐานข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตและงาน

วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 และแนวคิดทักษะ

การท�างานในอนาคต	เพื่อจัดท�ากรอบแนวคิดการวิจัย	ดังนี้

	 1.	เอกสารเกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน	ได้แก่

	 			1.1	การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	(ศิริ

พงศ์	รักใหม่,	สิริฉันท์	สถิรกุลเตชพาหพงษ์,	และ	พันธ์ศักดิ์	

พลสารัมย์,	2559)

	 				1.2	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับ

ท่ี	2	(พ.ศ.	2551	–	2565)	(ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา,	2557)

	 	 	 1.3	 แผนอุดมศึกษาระยะยาว	 20	 ปี	 (พ.ศ.	

2561–2580)	 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	

2561)

	 	 	 1.4	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 (ราชกิจจา

นุเบกษา,	2554,	24	เมษายน)

	 					1.5	หลักการและแนวคิดในการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษา	(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2562)	(พรชุลี	อาชวอ�ารุง,	

2546)	(มานิต	บุญประเสริฐ,	2546)

	 					1.6	มาตรฐานการผลิตบัณฑิต	(ส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา,	2552)	(ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา,	2558)

	 2.	เอกสารเกี่ยวข้องกับแนวคิดทักษะการท�างาน

ในอนาคต	ได้แก่

	 	 	 	 2.1	ความหมายของทักษะการท�างาน	 (ทนง

ศักดิ์	เจริญชัย,	2549)	(สายทอง	โพธิ์น�้าเท่ียง,	2550)	(แว

โรสณา	เจ๊ะสมาแอ,	2553)

	 					2.2	องค์ประกอบของทักษะในการท�างาน	(แว

โรสณา	เจ๊ะสมาแอ,	2553)	(จันทรานี	สงวนนาม,	2551)	

(สมยศ	นาวีการ,	2544)

	 			2.3	ความจ�าเป็นของทกัษะการท�างานในอนาคต	

(Davies	et	al.,	2011)

	 			2.4	ทักษะการท�างานในอนาคต	(Davies	et	al.,	

2011)	(World	Economic	Forum,	2016)	(Williams,	

2016)	(Edmond,	2017)	(Bakhshi	et	al.,	2017)

	 3.	งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	(Ryan	&	Sinning,	2011)	

(Cobo,	2012)	(Robles,	2012)	(Ryan	&	Sinning,	2011)	

(จิรวัฒน์	 เต็มดวง,	 2548)	 (รวิกรานต์	 นันทเวช,	 2557)	

(ศศิธร	ภูสีฤทธิ์,	2556)

	 ขั้นตอนที่	 3	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

เอกสาร	 โดยใช้การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหา	และวิเคราะห์ความถ่ี
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	 ขั้นตอนท่ี	 4	 ประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการวิจัย	 การประเมินตรวจสอบความเหมาะสม

ของกรอบแนวคิดการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังนี้

	 1.	น�ากรอบแนวคิดวจัิยจากข้ันตอนที	่2	มาก�าหนด

ประเด็นส�าคัญในการจัดท�า	(ร่าง)	กรอบแนวคิดการบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 และกรอบแนวคิดทักษะการ

ท�างานในอนาคต	 ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก	 จ�านวน	 5	 คน	

โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้	 (1)	 เป็นผู้ที่ความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 (2)	

เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทักษะการท�างานใน

อนาคต	 (3)	 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	

เพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการวิจัย

	 2.	 ผู้ทรงคุณวุฒิท�าการประเมินความเหมาะสม

ของกรอบแนวคิดการวิจัย	 โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 และแนวคิด

ทักษะการท�างานในอนาคต	 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

ข้อเสนอแนะและค�าถามปลายเปิด	 โดยท�าการเก็บข้อมูล

เชิงประมาณ

แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ำง
	 แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยแบ่งเป็น	2	

ส่วน	คือ

	 1.	วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึทฤษฎจีากหนงัสอื	

ต�าราบทความทางวิชาการ	บทความวิจัย	และงานวิจัยท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ	 เกี่ยวกับแนวคิดการบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 และแนวคิดทักษะการท�างาน

ในอนาคต	จ�านวน	27	รายการ

	 2.	 ผู ้ให้ข้อมูลประกอบด้วย	 ผู ้ทรงคุณวุฒิด้าน

บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 ด้านทักษะการท�างาน

ในอนาคต	ด้านนวัตกรรมการบริหาร	จ�านวนท้ังสิ้น	5	คน	

ใช้การเลือกสุ่มแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	ตาม

คุณสมบัติ	 และประสบการณ์การท�างานที่สอดคล้องกับ

กรอบแนวคิดการวิจัย	ได้แก่	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	จ�านวน	2	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ทกัษะการท�างานในอนาคต	จ�านวน	2	คน	และผูท้รงคณุวฒุิ

ด้านนวัตกรรมการบริหาร	จ�านวน	1	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	

	 1.	แบบสงัเคราะห์เนือ้หาแนวคดิการบรหิารสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชน	และแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	

	 2.	 แบบประเมินกรอบแนวคิดการวิจัย	 เรื่อง	

นวัตกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิด

ทักษะการท�างานในอนาคต	 ประกอบด้วย	 2	 ตอน	 ดังนี	้

ตอนที่	 1	 แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ

ของกรอบแนวคิดการวิจัย	โดยใช้เทคนิค	Index	of	item	

Objective	 Congruence--IOC	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง	รวม

ถึงทฤษฎีจากหนังสือ	ต�าราบทความทางวิชาการ	งานวิจัย	

ฐานข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต	 และงานวิจัยต่างท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับเก่ียวกับแนวคิดการ

บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	แนวคิดทักษะการท�างาน

ในอนาคต	และการสร้างนวัตกรรม	การวิเคราะห์ข้อมูลใน

ข้ันตอนนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(content	analysis)	

สรุปสาระส�าคัญและเรียบเรียงรายการโดยการวิเคราะห์

ความถี่และวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหมวดหมู่	 และสรุปรวม

เป็นรายการสังเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์	 และสรุป

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

	 2.	การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ทรงคุณวุฒิ	5	

ท่าน	ด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ด้านทักษะ

การท�างานในอนาคต	และด้านนวัตกรรมการบริหาร	เพื่อ

การประเมินกรอบแนวคิด	มีข้ันตอนในการเก็บข้อมูล	ดังนี้

	 1)	 ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล	

จากคณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ถึง	 ผู้ทรง

คุณวุฒิ	 เพื่อการประเมินกรอบแนวคิดการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาตามแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต

	 2)	 โทรศัพท์ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ

กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขออนุญาตนัดหมายสัมภาษณ์

	 3)	ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกรอบแนวคิด	โดยการ

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบประเมินกรอบแนวคิด	

และผู้ทรงคุณวุฒิท�าการตรวจสอบความเหมาะสม	 ความ

ครอบคลุม	 และความตรงเชิงเนื้อหามาใช้	 รวมถึงให้ข้อ

เสนอแนะในข้อค�าถามแบบปลายเปิด
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4)	สรุปจากน้ันส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการแบบผสานวิธี	 (Mixed	

Method	 research)	 การวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพ	 (qualitative	 data	 collection)	 มีวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี	 (frequency)	 และการ

วิเคราะห์เน้ือหา	 (content	 analysis)	 จากแหล่งข้อมูล

ต่าง	 ๆ	 เพื่อจัดท�ากรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษา

เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยน�าแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ของกรอบแนวคิดมาวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้

เทคนิค	Index	of	item	Objective	Congruence--IOC	

เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกรอบแนวคิดและ

วัตถุประสงค์	และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะโดยการวิเคราะห์

เชิงเนื้อหา	(content	analysis)	เพ่ือประเมินความเหมาะ

สมของกรอบแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลกำรวิจัย
	 จากการวิจัย	สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น	3	

ตอน	ดังนี้

	 ตอนที	่1	การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

ผลการวิจัยพบว่า

	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 แนวคิดที่

เกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 ทักษะการ

ท�างานในอนาคต	 เพื่อน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัยนวัตกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม

แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	โดยมีรายละเอียดของ

กรอบแนวคิด	ดังนี้

	 1.1	การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ในการ

วิจัยนี้	คือ	มาตรฐานด้านการด�าเนินการตามภารกิจสถาบัน

อุดมศึกษา	แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ดังนี้	(1)	การผลิตบัณฑิต	

(2)	 การวิจัย	 (3)	 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 (4)	

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 1.2	ทักษะการท�างานในอนาคต	ในการวิจัยนี้	คือ	

สังเคราะห์แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	ค.ศ.	2020	

และ	ค.ศ.2030	และท�าการแบ่งกลุ่มทักษะดังมีรายละเอียด	

ดังนี้

ตำรำง 1

การแบ่งกลุ่มทักษะการท�างานในอนาคต

กลุ่มทักษะ กรอบแนวคิดทักษะกำรท�ำงำนในอนำคต

ทักษะส่วนบุคคล
(personal	skills)

1.	ทักษะความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่น	(agility	and	resilience)

2.	ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	(effective	oral	and	written	communication)

3.	ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	(entrepreneurialism)

4.	ทักษะการบริการ	(service	orientation)

ทักษะด้านคน
(people	skills)

1.	ทักษะความฉลาดทางสังคม	(social	intelligence)

2.	ทักษะสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม	(Cross	Cultural	Competency)

3.	ทักษะความร่วมมือเสมือน	(Virtual	Collaboration)

ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
(applied	knowledge)

1.	ทักษะการท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	(sense	making)

2.	ทักษะความคิดท่ีแปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต์	(novel	and	adaptive	thinking)

3.	ทักษะการบริหารจัดการความรู้ความเข้าใจ	(cognitive	load	management)

4.	ทักษะความใฝ่รู้และเรียนรู้จากการปฏิบัติ	(curiosity	and	active	learning)

ทักษะท่ีใช้ในที่ท�างาน
(workplace	skills)

1.	ทักษะความรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่	(new	media	literacy)

2.	ทักษะความคิดเชิงออกแบบ	(design	mindset)

3.	ทักษะสหวิทยาการ	(transdisciplinary	approaches)
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4.	ทักษะความคิดเชิงประมวลผล	(computational	thinking)

5.	ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	(critical	thinking)

6.	ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	(complex	problem-solving)

7.	ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ	(judgment	and	decision	making)

	 ตอนที่	2	การประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ผลการวิจัยพบว่า

	 จากการประเมินความเหมาะสมของร่างกรอบ

แนวคิดจากผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 5	 ท่าน	 ได้แก่	 ผู ้ทรง

คณุวุฒิทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการบรหิารสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน	ด้านทกัษะการท�างานในอนาคต	และด้านการพฒันา

นวัตกรรม	 จากการประเมินความเหมาะสม	 ได้ผลการ

วิเคราะห์กรอบแนวคิดด้านการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน	ดังนี	2.1	ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	พบว่า	กรอบ

แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ด้านการผลิต

บณัฑติในภาพรวมมคีวามเหมาะสม	(IOC=.95)	โดยทกุองค์

ประกอบ	มีค่าตั้งแต่	.80–1.00

	 2.2	 ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	 พบว่า	 กรอบแนวคิด

ทักษะการท�างานในอนาคต	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	

(IOC=.98)	โดยทุกองค์ประกอบ	มีค่า	IOC	ตั้งแต่	.80–1.00

	 2.3	จากสังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ	พบ

ว่า	โดยภาพรวมเห็นชอบร่างกรอบแนวคิด	ทั้งนี้มีข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติม	ดังน้ี

	 1)	 แนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	

ได้แก่	 (1)	 การเขียนนิยามควรจะมี	 แนวคิดการบริหาร	

เนื่องจากมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	เป็นปรัชญา/ภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา	 (2)	ด้านการผลิตบัณฑิต	 เพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 นอกเหนือจากกิจกรรมเสริม

หลักสูตร	(3)	ด้านการวิจัย	ให้เพ่ิมเติมความหมายเพื่อน�า

ไปสู้การสร้างนวัตกรรม

	 2)	แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	ได้แก่	(1)	

สามารถพิจารณาเพิ่มทักษะเพิ่มเติมท่ีจ�าเป็นต่อทักษะส่วน

บคุคล	เช่น	ทกัษะความเป็นผูน้�า	ทกัษะความส�านกึต่อสงัคม	

(2)	 ทบทวนให้มีทักษะท่ีเหมาะสมกับคนไทย	 เช่น	 ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม	การปรับตัว	ความอดทน	การยอมรับ

ฟังความคิดเห็นผู้อื่น	(3)	ปรับการแปลภาษาไทยในบางค�า	

เนื่องจากมีความซ�้าซ้อนกับค�าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน	และให้มี

ความเหมาะสมกับการเข้าใจในความหมายของค�า

	 ตอนท่ี	 3	 กรอบแนวคิดการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต

ฉบับสมบูรณ์

	 น�าผลการประเมินความเหมาะสมของร่างกรอบ

แนวคิดท่ีได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงกรอบแนวคิด	

และน�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษาร่วมเพื่อ

ปรับปรุงเป็นกรอบแนวคิดฉบับสมบูรณ์	ดังนี้
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กำรบริหำรสถำบันอุดมศึกษำ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

(ราชกิจจานุเบกษา,	2554,	24	เมษายน)	
แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ดังนี้

		1.	การผลิตบัณฑิต
		2.	การวิจัย
		3.	การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
		4.	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทักษะกำรท�ำงำนในอนำคต
		สังเคราะห์แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	ค.ศ.	2020	และ	ค.ศ.	2030	ของ	
		Davies	et	al.	(2011);	World	Economic	Forum	(2016);	Wilians	(2016);	 
	Edmond	(2017);	Bakhshi	et	al.	(2017)		สรุปแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	ดังนี้
		1.	ทักษะส่วนบุคคล	(personal	skills)	ประกอบด้วย
				1.1	ทักษะความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่น		(agility	and	resilience)
				1.2	ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	(effective	oral	and	written	communi 
									cation)
				1.3	ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	(entrepreneurialism)
				1.4	ทักษะการบริการ	(service	orientation)
		2.	ทักษะด้านคน	(people	skills)	ประกอบด้วย
				2.1	ทักษะความฉลาดทางสังคม	(social	intelligence)
				2.2	ทักษะสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม		(cross	cultural	competency)
				2.3	ทักษะความร่วมมือเสมือน	(virtual	collaboration)
		3.	ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้		(knowledge		application	skills)	ประกอบด้วย
				3.1	ทักษะการท�าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง	(sense	making)
				3.2	ทักษะการคิดที่แปลกใหม่และคิดเชิงประยุกต์	(novel	and	adaptive	thinking)
				3.3	ทักษะการบริหารความรู้ความเข้าใจ	(cognitive	load	management)
				3.4	ทักษะความใฝ่รู้และเรียนรู้จากการปฏิบัติ	(curiosity	and	active	learning)
		4.	ทักษะที่ใช้ในการท�างาน	(workplace	skills)	ประกอบด้วย
				4.1	ทักษะความรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่	(new	media	literacy)
				4.2	ทักษะการคิดเชิงออกแบบ	(design	mindset
				4.3	ทักษะการบูรณาการข้ามศาสตร์	(transdisciplinary	approaches)
				4.4	ทักษะการคิดเชิงประมวลผล	(computational	thinking)
				4.5	ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	(critical	thinking)
				4.6	ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	(complex	problem-solving)
				4.7	ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ	(judgment	and	decision	making)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

	 กรอบแนวคิดการบรหิารสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน

ตามแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคตฉบับสมบูรณ์

ประกอบด้วย	กรอบแนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน	ประกอบด้วย	4	ด้าน	ได้แก่	 (1)	การผลิตบัณฑิต	

(2)	การวิจัย	(3)	การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	และ	

(4)	การท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม	กรอบแนวคดิทกัษะ

การท�างานในอนาคต	ประกอบด้วย	ทักษะหลัก	4	กลุ่ม	มี

องค์ประกอบทักษะรวม	18	ทักษะ	ได้แก่	(1)	ทักษะส่วน

บคุคล	ประกอบด้วย	(1.1)	ทกัษะความคล่องแคล่วและความ

ยืดหยุ่น	(1.2)	ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	(1.3)	

ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	(1.4)	ทักษะการบริการ	(2)	

ทักษะด้านคน	ประกอบด้วย	(2.1)	ทักษะความฉลาดทาง

สังคม	(2.2)	ทักษะสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม	(2.3)	ทักษะ

ความร่วมมือเสมือน	 (3)	 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู	้

ประกอบด้วย	 (3.1)	 ทักษะการท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	

(3.2)	ทักษะความคิดท่ีแปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต	์

(3.3)	 ทักษะการบริหารจัดการความรู้ความเข้าใจ	 (3.4)		

ทักษะความใฝ่รู้และเรียนรู้จากการปฏิบัติ	และ	(4)	ทักษะ

ที่ใช้ในการท�างาน	ประกอบด้วย	(4.1)	ทักษะความรู้เท่าทัน

สื่อยุคใหม่	(4.2)	ทักษะความคิดเชิงออกแบบ	(4.3)	ทักษะ

การบรูณาการข้ามศาสตร์	(4.4)	ทกัษะความคดิเชงิประมวล

ผล	 (4.5)	 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	 (4.6)	 ทักษะการแก้

ปัญหาท่ีซับซ้อน	(4.7)	ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ	

โดยทั้ง	2	กรอบแนวคิดจะน�าไปสู่การส�ารวจสภาพปัจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนตามแนวคิดทักษะการท�างานอนาคต	เพื่อวิเคราะห์

และน�าผลประเมินความต้องการจ�าเป็นไปใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป



136 Vol. 11 No. 3 September-December 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

กำรอภิปรำยผล
	 จากวิจัยครั้งนี้	ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับกรอบแนวคิด

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 และกรอบแนวคิด

ทักษะการท�างานในอนาคต

	 1.	 กรอบแนวคิดการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน	 การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 หมายถึง	

การผลิตบัณฑิต	 การวิจัย	 การให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม	 และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	ที่ส่งเสริม

ให้นักศึกษามีทักษะการท�างานในอนาคต	 ประกอบด้วย	

(1)	ด้านการผลิตบัณฑิต	หมายถึง	การก�าหนดผลลัพธ์การ

เรียนรู้	การจัดท�าหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียน

รู้	 การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร	 การ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้	การพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรในการจัดท�าหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	

การจัดกิจกรรม	 และการประเมินผลการด�าเนินงานและ

การปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตที่ส่งเสริม

ให้นักศึกษามีทักษะการท�างานในอนาคต	(2)	ด้านการวิจัย	

หมายถึง	การก�าหนดนโยบายด้านการวิจัย	การสร้างเครือ

ข่ายด้านการวจิยั	การจัดท�าวจัิยในชัน้เรยีน	วจัิยสถาบนั	และ

วิจัยตามศาสตร์ที่ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการเรียนการ

สอนและการปรับปรุงหลักสูตร	 การจัดท�าวิจัยที่ประยุกต์

ใช้องค์ความรู้ใหม่	 สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการ

พัฒนานักศกึษา	และการประเมนิผลการด�าเนินงานและการ

ปรบัปรงุการด�าเนินงานด้านการวจิยัทีส่่งเสรมิให้นกัศกึษามี

ทักษะการท�างานในอนาคต	(3)	การบริหารงานด้านการให้

บริการทางวิชาการแก่สังคม	หมายถึง	การก�าหนดนโยบาย

ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	การด�าเนินการให้

บรกิารทางวชิาการทีไ่ด้ข้อมลูย้อนกลบัมาพฒันาให้เกดิองค์

ความรูใ้หม่ทีส่่งผลต่อการพฒันานกัศกึษา	และการประเมนิ

ผลการด�าเนินงานและการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี

ทกัษะการท�างานในอนาคต	(4)	การบรหิารงานด้านการท�านุ

บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	หมายถึง	การก�าหนดนโยบาย

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 การสนับสนุนให้

ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 การจัดท�าแผนการสร้าง

ความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมชาติและสร้างความ

สามารถในการปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติ	และการด�าเนิน

การการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมชาติ

และสร้างความสามารถในการปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาต	ิ

การประเมินผลการด�าเนินงานและการปรับปรุงการด�าเนิน

งานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ท่ีส่งเสริมให้

นักศึกษามีทักษะการท�างานในอนาคต	 มีความสอดคล้อง

กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561–2580)	

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 2561)	 มีพัน 

ธกิจหลักส�าคัญตามกฎหมายในการจัดท�าแผน	 เพื่อการ

พัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 แผน

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รวมท้ังแผน	ของ

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของ

การขับเคลื่อนอุดมศึกษาท้ัง	4	พันธกิจ	ประกอบด้วย	การ

ผลิตบัณฑิต	 การวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และ	 การท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 สามารถน�ามาใช้ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพบนทรัพยากร

ที่มีอย่างจ�ากัด	 รองรับบริบทของโลกและของประเทศท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 โดยอุดมศึกษาสามารถน�า

พนัธกจิสนบัสนนุการขบัเคลือ่นวสิยัทศัน์ของยทุธศาตร์ชาติ

ท่ีต้องการเห็นประเทศ	มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	โดย

ผ่านกระบวนจดัการเรยีนการสอน	บนความรบัผดิชอบและ

มีคุณภาพทางการศึกษา	การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสามารถน�าไปสร้างมูลค่า

เพิ่ม	 รวมท้ังการสร้างองค์ความรู้ท่ีตรงกับความต้องการ

ของภาคสังคม	ชุมชน	ท้องถ่ิน	และภาคการผลิตจริง	เพื่อ

ให้บทบาทของอุดมศึกษามีส่วนในการน�าประเทศหลุด

พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศ

รายได้สูง	 สามารถลดความเหลี่อมล�้า	 ท้ังทางสังคม	 และ

เศรษฐกิจของคนไทย	 ในฐานะอุดมศึกษาเป็นกลไกหนึ่งท่ี

ส�าคัญของการขับเคลื่อน	การพัฒนาประเทศ	และไพฑูรย	์

สินลารัตน์	(2562)	ท่ีกล่าวถึงการบริหารจัดการของสถาบัน

การศึกษา	ประกอบไปด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	การบริหาร

การสอน	 การบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	

คือ	 การอบรมสั่งสอนคนท่ีก�าลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็น

ผู้ใหญ่แล้วให้เป็นคนดีของสังคม	 ในปัจจุบันมีความเข้าใจ

ว่าเป็นหน้าท่ีของการผลิตบัณฑิต	(2)	การบริหารการวิจัย	

การบริหารเก่ียวกับการสร้างองค์ความรู้คือ	 การวิจัยหรือ

การค้นคว้าบุกเบิกและแสวงหาความรู้ใหม่	และ	(3)	การ

บริหารงานบริการวิชาการ	 เป็นการบริหารเกี่ยวกับการ

บริการแก่ชุมชนเป็นจุดมุ่งหมายที่สัมพันธ์กับบทบาททาง
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สังคมของสถาบันอุดมศึกษา	โดยเหตุที่สถาบันอุดมศึกษา

มีวิทยาการและวิทยากรพร้อมข้อมูลจึงจ�าเป็นที่สังคมจะ

ต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่

	 2.	 กรอบแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	

ทักษะการท�างานในอนาคต	หมายถึง	ความสามารถท่ีช่วย

ให้นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถท�างาน

ได้ในอนาคต	 โดยวิธีการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	

แบ่งออกเป็น	4	กลุ่มทักษะ	ดังนี้

	 2.1	 ทักษะส่วนบุคคล	 (Personal	 Skills)	 คือ	

ความสามารถในการท�างาน	 และการแสดงออกถึงความ

กล้าหาญทางคุณธรรม	 จริยธรรม	 อย่างมีส�านึกความรับ

ผิดชอบต่อสังคม	ประกอบด้วย

	 			1)	ทักษะความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่น	

(Agility	and	Resilience)	หมายถึง	ความสามารถในการ

ปรับตัวและการเรียนรู ้ทักษะใหม่ๆ	 ด้วยตัวเองได้อย่าง

รวดเร็ว	สามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเหมาะสม	มีความ

อดทน	และมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 2)	 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 

(Effective	Oral	and	Written	Communication)	หมาย

ถึง	 ความสามารถในการอธิบายความคิดของตนเอง	 และ

การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนทั้งด้านการพูดและ

การเขียนอย่างมีส�านึกความรับผิดชอบ

	 	 	 	 3)	 ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	 (Entre 

preneurialism)	 หมายถึง	 ความ	 สามารถในการคิดหา

โอกาสในการริเร่ิมทดลองท�าสิ่งใหม่ๆพร้อมยอมรับความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	และสนับสนุนให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่าง

คุ้มค่าและเกิดผลตอบแทนเหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการ	

อย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม

	 			4)	ทักษะการบริการ	(Service	Orientation)	

หมายถึง	 ความสามารถในการแสดงออกถึงทัศนคติ	 และ

พฤติกรรมที่ดีในการตอบสนองต่อความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการอย่างอย่างมีส�านึกความรับผิดชอบ

	 2.2	 ทักษะด้านคน	 (People	 Skills)	 หมายถึง	

ความสามารถในการท�างานเป็นทีม	ประกอบด้วย

	 	 	 	 1)	 ทักษะความฉลาดทางสังคม	 (Social	 In 

telligence)	หมายถึง	ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้

อื่น	การรับรู้มุมมองของผู้อื่น	การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้

อืน่	เพือ่ให้เกดิการกระตุน้ความรูส้กึและปฏกิริยิาทีต้่องการ

ปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม

	 	 	 	 2)	 ทักษะสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม	 (Cross	 

Cultural	Competency)	หมายถึง	ความสามารถในการ

เข้าใจ	การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในบริบททางวัฒนธรรม

ท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 3)	 ทักษะความร่วมมือเสมือน	 (Virtual	 

Collaboration)	 หมายถึง	 ความสามารถในการท�างาน	

การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้การท�างานของทีม	 โดยใช้

การสื่อสารระบบดิจิทัล

	 2.3	ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้	(Knowledge	

Application	 skills)	 หมายถึง	 ความ	 สามารถในการ

วิเคราะห์และการใช้ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล	ประกอบ

ด้วย

	 				1)	ทกัษะการท�าความเข้าใจอย่างลกึซึง้	(Sense	

Making)	หมายถึง	ความสามารถในการค้นหาความหมาย	

ความส�าคญัของสิง่ทีแ่สดงออกมา	และการวเิคราะห์ทีเ่หมาะ

สมเพื่อการแก้ปัญหา

	 				2)	ทักษะการคดิท่ีแปลกใหม่และคดิเชิงประยกุต์	

(Novel	and	Adaptive	Thinking)	หมายถึง	ความสามารถ

ในการคิด	และพบวิธีการแก้ปัญหาท่ีนอกเหนือจากวิธีการ

ปกติ

	 			3)	ทักษะการบริหารความรู้ความเข้าใจ	(Cog 

nitive	 Load	 Management)หมายถึง	 ความสามารถ

แยกแยะและกรองข้อมูลที่ส�าคัญ	และเข้าใจถึงวิธีเพิ่มความ

รู้ความเข้าใจ	เพ่ือการควบคุม	การพิจารณาและการท�างาน

ได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน

	 	 	 4)	 ทักษะความใฝ่รู้และเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 

(Curiosity	and	Active	Learning)	หมายถึง	ความสามารถ

ที่ต้องการจะเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ 	ที่ท�าให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ	ผ่าน

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

	 2.4	ทักษะท่ีใช้ในการท�างาน	(Workplace	Skills)	

หมายถึง	 ความสามารถโดยทั่วไปในที่ท�างานที่ช่วยให้

สามารถท�างานได้ในอนาคต	ประกอบด้วย

	 			1)	ทกัษะความรูเ้ท่าทนัสือ่ยคุใหม่	(New	Media	

Literacy)	 หมายถึง	 ความ	 สามารถในการประเมิน	 การ

พัฒนาเนื้อหา	การใช้งานสื่อรูปแบบใหม่

	 	 	 2)	 ทักษะการคิดเชิงออกแบบ	 (Design	 

Mindset)	หมายถึง	ความสามารถในการเข้าใจปัญหาและ

ความต้องการ	เพื่อการแก้ปัญหาท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับ

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงและได้ผลลัพธ์ท่ีต้องการ
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	 	 	 	 3)	 ทักษะการบูรณาการข้ามศาสตร์	 (Tran 

sdisciplinary	Approaches)	หมายถึง	ความสามารถใน

การน�ามุมมองท่ีหลากหลายมาสร้างความรู้ประเภทใหม่ท่ี

จุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน

	 	 	 	 4)	 ทักษะการคิดเชิงประมวลผล	 (Com 

putational	Thinking)	หมายถึง	ความสามารถในการเข้า

ถึงข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	การเปลี่ยนข้อมูลจ�านวนมากให้

กลายเป็นนามธรรมเพ่ือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

	 	 	 5)	 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ ์ 	 (Cr i t ical	 

Thinking)	 หมายถึง	 ความสามารถในการต้ังค�าถามท่ีถูก

ต้อง	 และการค้นหาสาเหตุของปัญหาพร้อมท�าการแก้ไข

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 			6)	ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	(Complex	

Problem-Solving)	 หมายถึง	 ความสามารถในการระบุ

ปัญหาที่ถูกต้อง	 การค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีซับซ้อน	

และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 	 7)	 ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ	 

(Judgment	 and	 Decision	Making)	 หมายถึง	 ความ

สามารถในการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ของสิ่งท่ี

อาจเกิดขึ้นเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม

	 จากกรอบแนวคิดดังกล ่าวจะพบว ่ามีความ

สอดคล้องกับ	 Chris	 Ryan	 and	 Mathias	 Sinning	

(2011)	ศึกษา	Differing	Skill	Requirements	across	

Countries	and	over	Time	พบว่า	มี	8	ทักษะการท�างาน

ในอนาคต	 ได้แก่	 (1)	 เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

และมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์	 (2)	 ความคิดเชิงประมวลผล	

(computational	 thinking)	 (3)	 ความเข้าใจในสื่อยุค

ใหม่	(new-media	literacy)	เป็นทักษะที่ส�าคัญเพื่อการ

ท�างานมีประสิทธิภาพ	 เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญ

เพื่อเช่ือมต่อทุกคนเข้าสู่เครือข่าย	 (4)	 ความเข้าใจเชิงลึก	

(sense-making)	 (5)	 ความสามารถในการออกแบบงาน	

(design	mindset)	(6)	ความคิดที่แปลกใหม่และความคิด

เชิงประยุกต์	(novel	and	adaptive	thinking)	(7)	ความ

สามารถในการบริหารจดัการความรู้ความเข้าใจ	(cognitive	

load	management)	 เป็นทักษะส�าคัญในการท�างานใน

อนาคต	 ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 (8)	

สมรรถนะข้ามวัฒนธรรมมีความจ�าเป็นส�าหรับผู้ท�างาน	

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันน�ามาซึ่งผลประโยชน์มากมายให้

กับ	เช่น	นวัตกรรมและท่ีความคิดท่ีหลากหลาย	สรุปได้ว่ามี

ทักษะอื่น	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานในอนาคต	แต่ทักษะ

ท้ัง	8	นี้จะช่วยให้ประสบความส�าเร็จในท�างานในอนาคต	

อีกท้ังการศึกษา	Skills	for	innovation:	envisioning	an	

education	that	prepares	for	the	changing	world	

(Cobo,	2012)	ทีพ่บว่า	เงือ่นไขส�าคญัทีจ่�าเป็นในการพฒันา

ทักษะส�าหรับนวัตกรรม	มี	5	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	(1)	

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างระบบการศึกษาและความ

ท้าทายของสังคมนวัตกรรม	 (2)	 การเปลี่ยนของสิ่งที่เรา

เรียนรู้กับวิธีท่ีเราเรียนรู้	(3)	ความสัมพันธ์ผันผวนระหว่าง

เทคโนโลยีดิจิทัลกับเนื้อหา	 (4)	 แนวคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ของพ้ืนท่ีและเวลาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	และ	 (5)	 การ

พัฒนาทักษะด้านอารมณ์	รวมถึงการเรียนรู้และการพัฒนา

ทักษะส�าหรับนวัตกรรมเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับการ

ศึกษาในอนาคต	 รวมถึงการศึกษาเรื่อง	 Executive	 Per 

ceptions	of	the	Top	10	Soft	Skills	Needed	in	Today’s	 

Workplace	 (Robles,	 2012)	 พบว่า	 ทักษะด้านความรู	้

(hard	skills)	คือ	ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคและความรู้

ท่ีจ�าเป็นส�าหรับงาน	และทักษะด้านอารมณ์	(soft	skills)	

คือ	เป็นทักษะระหว่างบุคคลหรือท่ีเรียกว่ามนุษยสัมพันธ	์

ซ่ึงเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีผู้บริหารธุรกิจพิจารณาว่า

ทักษะด้านอารมณ์เป็นคุณลักษณะท่ีส�าคัญมากในผู้สมัคร

งาน	ซึง่นายจ้างต้องการให้พนกังานใหม่มทีกัษะด้านอารมณ์

ท่ีเข้มแข็ง	 การศึกษาคร้ังนี้ระบุว่าทักษะด้านอารมณ์	 10	

อันดับแรกท่ีผู้บริหารระดับสูงเห็นว่าส�าคัญท่ีสุดคือ	ความ

ซ่ือสัตย์	การสื่อสาร	ความสุภาพ	ความรับผิดชอบ	ทักษะ

ทางสังคม	 ทัศนคติท่ีดี	 ความเป็นมืออาชีพ	ความยืดหยุ่น	

การท�างานเป็นทีม	และจรรยาบรรณในการท�างาน

	 รวมถึงสอดคล้องกับ	 ผลการศึกษานวัตกรรม

การบริหารโรงเรียนระบบทวิศึกษาในประเทศไทย	(รัตนา	

จันทร์รวม,	เพ็ญวรา	ชูประวัติ	และ	พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์,	

2563)	 พบว่า	 ลักษณะส�าคัญของนวัตกรรมการบริหาร

โรงเรียน	“เข็มทิศอาชีพ	3C”	ในด้านการพัฒนาหลักสูตร

อาชีพเชื่อมโยงสู่ทักษะการท�างานในโลกอนาคต	(CAREER	

curriculum	development)	เป็นหลักสตูรส�าหรบัหลกัสูตร

อาชีพเชิงบูรณาการเพื่อให้ได้และมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรง

ตามสาขาและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม	 โดย

เน้นทักษะการบริหารจัดการ	 เพราะเป็นทักษะที่เด็กใน

อนาคตต้องการและจ�าเป็นต้องมี	 ทักษะการสื่อสาร	 ทั้ง
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ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามเพราะมีความจ�าเป็นกับโลก

ปัจจุบัน	ทักษะการปฏิบัติ	ทักษะความคิดสร้างสรรค์	และ

การแก้ปัญหา	ทักษะการใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันสื่อสาร

สนเทศ	ซึ่งเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะการท�างานในโลก

อนาคต

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	 ผู้บริหารสถาบันสามารถน�ากรอบแนวคิดไป

พัฒนาการด�าเนินงานของสถาบันในด้านการผลิตบัณฑิต	

การวิจัย	การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม	รวมถึงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตได้

ตรงกับทักษะการท�างานในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

	 2.	 อาจารย์	 นักวิจัย	 นักวิชาการศึกษา	 และ

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถน�ากรอบแนวคิด

ไปศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ในการพฒันาการวิจยัเพือ่การพพัฒนาการบรหิารสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชนให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับทักษะ

การท�างานในอนาคตท่ีตลาดแรงงานต้องการ

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะการ

ท�างานในอนาคต	โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน	สภาพท่ีพึง

ประสงค์ในการบรหิารบรหิารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตาม

แนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต

	 2.	พัฒนานวัตกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนตามแนวคิดทักษะการท�างานในอนาคต	 โดยการ

เสนอลักษณะการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรูปแบบ

ใหม่
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Abstract

	 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 to	 study	 the	 factors	 of	 structural	 holes	 in	 senior	 

managers’	 consulting	 network,	 the	 determinant	 of	 MSMEs’	 competitiveness,	 and	 the	 cor 

relation	between	the	benefits	from	structural	holes	and	the	competitiveness	of	MSMEs.	This	quan 

titative	research	used	questionnaires	to	collect	data	from	senior	managers	of	MSMEs	in	the	People’s	 

Republic	of	China.	Independent	variables	were	composted	of	two	dimensions	of	structure	hole	in 

cluding	 richness	and	diversity	while	dependent	variable	was	ability	of	 the	managers	 to	deal	with	 

sudden	 difficulties	 and	 industrial	 policy	 changes.	 Pearson	 Correlation	 and	One-Way	 ANOVA	were	

employed	to	test	the	relationships	amoung	the	variables.	The	findings	of	this	study	revealed	that	

there	was	a	significant	relationship	between	structural	holes	in	senior	managers’	consulting	network	

and	MSMEs’	competitiveness.	The	findings	also	showed	the	intrinsic	value	of	structural	hole	in	top	

managers’	consulting	network,	providing	a	new	perspective	about	about	how	MSMEs	could	survive	

and	develop	in	the	current	highly	market	competition	situation	of	the	People’s	Republic	of	China.	

It	 also	 provides	 a	 theoretical	 and	 practical	 reference	 for	 high-level	managers	 in	 how	 to	 choose,	

shape	and	optimize	their	social	networks,	in	order	to	increase	the	competitiveness,	to	achieve	the	 

developmet	of	MSMEs.

Keywords: Competitiveness	of	MSME,	Senior	managers’	Consulting	Network,	Social	Network,	Structure	 

	 					Hole
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการอาวุโสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสาธารณประชาชนจีน

ตัวแปรอิสระประกอบด้วยสองมิติของหลุมโครงสร้างคือความเข้มข้นและความหลากหลายในขณะที่ตัวแปรตามคือความ

สามารถของผู้จัดการอาวุโสในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทันหันและความเปล่ียนแปลงในนโยบายธุรกิจการ

วิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ค่าพหุสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในการทดสอบความสัมพันธ์

ของตัวแปร	ผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างหลุมโครงสร้างในเครือข่ายการให้ค�าปรึกษาของผู้จัดการ

อาวุโสกับอ�านาจการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ผลจากการวิจัยยังแสดงให้เห็นคุณค่าท่ีแท้จริงของ

หลุมโครงสร้างในเครือข่ายการให้ค�าปรึกษาของผู้จัดการอาวุโสซ่ึงได้ให้มุมมองใหม่ว่าหลุมโครงสร้างในเครือข่ายมีอิทธิพล

ท�าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถอยู่รอดและสามารถพัฒนาในสถาณการณ์การแข่งขันท่ีสูงในตลาดของ

ประเทศจีนในปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังให้การอ้างอิงเชิงทฤษฎีและเชิงปฎิบัติส�าหรับผู้จัดการระดับสูงเกี่ยวกับการเลือก	

การจัดรูปแบบ	และการสร้างประโยชน์สูงสุดของเครือข่ายสังคม	เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและสัมฤทธิ์ผลในการ

พัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	เครือข่ายการให้ค�าปรึกษาของผู้จัดการ 

	 			อาวุโส,	เครือข่ายสังคม,	หลุมโครงสร้าง

Introduction
	 Based	on	the	current	situation	of	China,	

since	 premier	 Li	 Keqiang	 put	 forward	 the	 idea	

of	 “mass	 entrepreneurship	 and	 innovation”	 in	

September	2014,	by	the	promotion	and	support	

of	 the	 Chinese	 government,	 the	 free	market	

has	 basically	 taken	 shape	 after	 2018.	 The	 go 

vernment	 has	 not	 only	 greatly	 reduced	 its	

control 	 over	 the	 market , 	 but	 also	 pro 

mulgated	a	series	of	supportive	policies	for	MSMEs	

and	 a	 large	 amount	 of	 financial	 support.	 The	 

competitive	advantage	of	MSMEs	gradually	returns	

to	the	market.	According	to	the	in-depth	market	 

research	and	investment	strategy	analysis	report	

of	Chinese	MSMEs,	China	has	23,280,000	MSMEs	

until	2019,	of	which	97.3	percent	are	small	and	

micro-businesses.	The	density	of	MSMEs	in	China	

is	16.792	per	1000	people,	in	2019.	(SME	Finance,	

2019).	MSMEs	contributed	60	percent	of	China’s	

GDP,	50	percent	of	tax	revenue,	and	80	percent	

of	urban	employment.	In	addition,	there	is	more	

than	 65	 percent	 of	 China’s	 invention	 patents,	

75	 percent	 of	 technological	 innovation,	 and	

80	 percent	 of	 new	 product	 development	 are	 

supported	by	the	MSMEs	(Chinabgao,	2018).	MSMEs	

are	the	fundamental	force	of	China’s	economic	

development,	today.	However,	most	of	MSMEs	are	

difficult	to	draw	advantages	from	the	resources	

of	talent,	capital,	and	technology.	It	significantly	

restricts	these	MSMEs	to	survive	and	grow	in	the	

fierce	market	competition.

	 Most	 MSMEs	 in	 China	 are	 private	 or	 

family	businesses	and	they	have	been	rooted	in	a	 

special	cultural	background,	which	emphasizing	coo 

peration	and	relationship.	There	are	many	concepts	

from different aspects in the study of Chinese social 

relationship,	such	as	“relational	ontology”	(Liang,	

2011),	 “the	 pattern	 of	 difference	 sequence	 in	 

relationship”	(Fei,	2005),	“relationship	orientation”	

(He,	Cheng,	&	Zhao,	2004)	based	on	“fundamental	

interpersonal	 relationship	orientation”	 (Schutz,	

1958),	 and	 “Confucian	 Relationalism”	 (Huang,	

2006),	all	of	them	directly	or	indirectly	support	
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that	the	operation	and	management	process	of	

MSMEs	is	inseparable	from	the	informal	systems	

and	social	relationship,	and	the	communication	

and	 connection	 behaviors	 of	 entrepreneurs	 or	

senior	managers	cannot	be	established	without	

the	social	 relationships.	 In	 the	book	“the	trust	

game	of	Chinese”,	Luo	and	Ye	 (2007)	has	also	

pointed	out	that	Chinese	management	has	its	own	

peculiarity,	it	is	formed	by	the	connecting	process	

between	 the	 internal	 and	 external	 network	 of	

organizations,	and	it	helps	MSMEs	to	overcome	

some	difficulties	that	cannot	be	solved	by	a	formal	

system	or	relationship,	like	the	pressure	or	crisis	

from	capital,	personnel,	technology,	and	market.

	 Consequently,	top	managers	of	Chinese	

MSMEs	 often	 play	 an	 indispensable	 comple 

mentary	role	in	the	formal	system.	The	consulting	

relationship	network	between	senior	management	

and	external	individuals	is	especially	important	

for	the	competitive	advantages,	 it	has	become	

one	of	the	bases	for	MSMEs	to	build	competitive	

advantages.

	 The	 resources	 needed	 by	 an	 MSMEs’	

development is usually in the hands of other 

organizations	or	 individuals.	 In	order	to	survive	

and	develop,	the	enterprise	has	to	obtain	these	

resources	from	the	external	environment.	When	

such	 resource	 acquisition	 and	 dependence	 

relationships	are	persisted,	a	network	is	formed	

for	the	enterprise	to	acquire	needed	resources.	

Enterprises	 are	 involved	 in	 an	 environment	 

composed	of	various	relationship	networks,	and	

the	channels	of	resource	acquisition	come	from	

the	network.	Based	on	the	above	understanding,	

Granovette	(1973)	gave	an	important	conception	

of	“Embeddedness”	and	noticed	that	an	individual	

or	enterprise’s	network	is	an	important	factor	in	

their	 behavior	 and	performance.	 Therefore,	 an	

enterprise	is	not	a	self-acting	independent	entity	

but	should	be	placed	in	the	network	for	analyzing.	

The	conception	of	embeddedness	has	caused	a	

great	enthusiasm	for	the	scholars	to	employ	the	

social	network	theory	and	method	to	study	the	

enterprise	 strategy.	 It	 forms	 a	 frontier	 field	 of	

management	research.

Statement of Problems
	 The	network	represents	that	an	enterprise	

embedded	 is	 an	 important	 form	of	 interaction	

between	internal	and	external	of	the	enterprise.	

The	 carrier	 of	 the	 interactive	 relationship	 in	

the	network	of	an	enterprise	 is	essentially	 the	 

person	in	the	network,	who	is	a	boundary	spanner.	 

Undoubtedly,	 top	managers	 of	 an	 enterprise	

are	the	most	important	group	of	these	people.	

Enterprises	generally	rely	on	their	senior	mana 

gers	to	establish	connections	and	build	networks	

with	 outside	 relationships,	 particularly	 is	 the	

consulting	network	built	by	senior	managers	for	

the	 development	 of	 the	 enterprise.	 This	 kind	

of	 consulting	 network	 constructed	 by	 senior	 

personnel is an important channel for enterprises 

to	 obtain	 resources	 and	 information,	 and	 also	

an	important	type	of	embedding	of	enterprises’	 

networks.	However,	from	the	current	researches,	

the	 analysis	 of	 how	 the	 consulting	network	of	 

senior	 managers	 affects	 the	 enterprise	 per 

formance	is	insufficient.

	 In	a	relatively	small	number	of	relevant	

studies,	some	scholars	have	discussed	whether	

the	social	relations	owned	by	senior	managers	will	

have an impact on the performance of enterprises 

and	whether	the	use	of	government	relations	and	

business	relations	by	senior	managers	will	increase	

the	performance	of	enterprises.	However,	these	

researches	only	focus	on	the	degree	of	utilizing	

the	social	connections	of	senior	managers,	they	

haven’t	discussed	the	influence	of	the	network	
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and its structural characteristics on personal  

relationships.	Other	researches	only	analyzed	the	

characteristics	 of	 the	 relationship	 between	 bu 

siness	 managers	 and	 competitors	 in	 the	 in 

dustry.	Thus,	there	is	still	a	big	research	gap	about	

the	influence	of	social	network	on	different	cha 

racteristics	of	enterprises.	The	market	segments,	

the	 demand,	 the	 competitors	 of	 MSMEs	 and	

large	companies	are	different,	the	benefits	that	

senior	managers	look	for	from	their	network	are	

different,	even	the	structure	of	the	network	they	

embedded	is	different.	Even	so,	the	preliminary	

exploration	of	 the	above	 researches	still	plays	

an	 important	 role	 in	 enlightenment	 for	 future	

studies.	To	some	extent,	it	reveals	that	there	are	

certain	correlations	between	the	social	relations	of	 

senior	managers	and	their	networks	and	enterprise	

performance,	which	also	constituted	the	research	

significance	of	this	research.	In	a	relatively	small	

number	of	relevant	studies,	some	scholars	have	

discussed	whether	the	social	relations	owned	by	

senior	managers	will	have	an	impact	on	the	per 

formance of enterprises and whether the use of 

government	relations	and	business	relations	by	

senior	managers	will	 increase	 the	performance	

of	enterprises.	However,	 these	researches	only	

focus	on	 the	degree	of	utilizing	 the	social	con 

nections	 of	 senior	 managers,	 they	 haven’t	 

discussed	the	 influence	of	the	network	and	 its	

structural	characteristics	on	personal	relationships.	

Other	researches	only	analyzed	the	characteristics	

of	the	relationship	between	business	managers	

and	competitors	 in	 the	 industry.	Thus,	 there	 is	

still	 a	 big	 research	 gap	 about	 the	 influence	of	

social	 network	 on	 different	 characteristics	 of	

enterprises.	The	market	segments,	the	demand,	

the	competitors	of	MSMEs	and	large	companies	

are	different,	the	benefits	that	senior	managers	

look	 for	 from	their	network	are	different,	even	

the	structure	of	the	network	they	embedded	is	

different.	 Even	 so,	 the	 preliminary	 exploration	

of	the	above	researches	still	plays	an	important	

role	in	enlightenment	for	future	studies.	To	some	

extent,	it	reveals	that	there	are	certain	correlations	

between	the	social	relations	of	senior	managers	

and	their	networks	and	enterprise	performance,	

which	also	constituted	the	research	significance	

of	this	research.

	 Based	on	the	above	analysis	and	research	

gaps,	there	are	three	problems	as	follows:

	 1.	 The	 research	 about	 the	 surviving	 

difficulties	 of	 MSMEs	 in	 the	 current	 market	 

situation	of	China	is	insufficient.

	 2.	The	 research	about	how	MSMEs	can	

survive	 and	 develop	 in	 the	 current	 market	 

situation	of	China	is	insufficient

	 3.	 The	 research	 about	 the	 relationship	

between	the	benefits	of	structural	hole	in	senior	

managers’	consulting	network	and	the	increasing	

competitiveness	of	MSMEs	is	insufficient.

Research Objectives
	 The	embeddedness	of	a	company	in	the	

environment is one of the sources of its com 

petitive	advantage.	This	embeddedness	is	not	only	

reflected	in	the	network	characteristics	of	mutual	

cooperation	between	enterprises	and	other	en 

terprises,	but	also	in	the	network	characteristics	

of	individual	senior	management	personnel.	Ana 

lyzing	 the	 behavior	 and	 performance	 of	 a	 

company	 based	 on	 the	 characteristics	 of	 the	 

personal	 relationship	 network	 is	 helpful	 to	 un 

derstand	 the	 micro-foundation	 of	 corporate	 

strategic	 issues,	 thereby	 providing	 a	 new	 pers 

pective	for	related	research.	In	addition,	although	

the	 characteristics	 of	 an	 enterprise’s	 personal	

network	will	have	an	impact	on	its	competitive	

advantage,	it	cannot	be	simply	assumed	that	as	
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long	as	a	certain	network	of	relationships	 is	es 

tablished,	 it	 will	 definitely	 increase	 the	 com 

petitive	 advantage	 of	 the	 enterprise.	 The	 

competitive	advantage	of	an	enterprise	is	reflected	

in	 all	 aspects.	 A	 network	 with	 certain	 charac 

teristics	may	enhance	some	of	these	advantages,	

but	it	may	inhibit	other	advantages.

	 In	 order	 to	 fully	 answer	 the	 research	

questions	above,	and	reach	the	purpose	of	this	

study,	there	are	4	research	objectives	are	listed	

below:

	 1.	To	study	what	benefits	from	structural	

holes	in	senior	managers’	consulting	network	can	

help	 Chinese	MSME	 to	 improve	 their	 competi 

tiveness.

	 2.	To	determine	 the	 influencing	 factors	

of structural holes and the competitiveness of 

MSMEs

	 3.	To	investigate	the	influence	mechanism	

between	 senior	managers’	 consulting	 network	

and	the	competitiveness	of	MSMEs	in	China.

	 4.	 To	 test	 the	 correction	 between	 stru 

ctural	hole	and	the	competitiveness	of	MSMEs	

in	China.

Research Significance
	 Therefore,	 the	 research	 significances	of	

this	research	are	given	below:

	 1.	 Revealing	 the	 intrinsic	 value	 of	 stru 

ctural	hole	in	top	managers’	consulting	network,	

providing	a	new	perspective	for	future	research.

	 2.	Providing	a	valuable	theoretical	pers 

pective	on	the	consulting	network	of	top	mana 

gers	and	the	competitiveness	of	MSMEs.

	 3.	 Providing	 a	 theoretical	 reference	 for	

high-level	managers	 in	 how	 to	 choose,	 shape	

and	optimize	their	social	networks.

	 4.	Comparing	with	previous	studies,	this	

research	presents	a	new	perspective	about	the	

new	roles	of	entrepreneurs	and	senior	managers	

of	MSMEs	in	China.

Literature Review
	 The	Competitive	Advantages	from	Senior	

Managers’	Personal	Network

	 The	 strategic	decisions	made	by	 senior	

personnel for the enterprise are closely related 

to	 their	 background	 and	 experience	 (Child,	

1972;	Hambrick	and	Mason,	1984),	The	personal	 

networks	of	senior	personnel	are	often	regarded	

as	an	important	manifestation	of	their	social	roles.	

Hence,	the	relationship	network	of	senior	managers	

will	affect	the	strategic	behavior	of	the	enterprise	

and	the	competitive	advantage	of	the	enterprise.	

From	the	perspective	of	the	network	itself,	it	can	

bring	specific	resources	to	enterprises.	Thus,	the	

relationship	 can	 be	 considered	 as	 a	 carrier	 of	

resource	flow,	and	the	network	can	be	regarded	

as	a	structure	of	resource	flow	and	allocation.	It	

even	can	count	the	network	as	a	resource	owned	

by	the	enterprise.	As	a	resource,	it	can	produce	

certain	competitive	advantages	for	enterprises.

	 Geletkanyca	 and	 Hambrick	 (1997)	 

mentioned	that	the	personal	relationship	network	

constructed	by	senior	managers	is	an	important	

carrier	 for	 the	 interaction	 between	 internal	

and	external	networks.	When	the	external	envi 

ronment	 is	more	uncertain,	businesses	 interact	

with	the	outside	network	will	more	relay	on	the	

social	 relationship	 of	 top	managers.	 (Powell,	

1990).	 Peng	 and	 Luo	 (2000)	 also	 pointed	 out	

that	 resources	 in	 the	 social	 network	 of	 senior	

managers	 are	 important	 in	 the	market	 where	

the	 information	 cannot	 flow	 completely.	 The	

high-quality	 social	 network	 of	 senior	managers	

can	 help	 enterprises	 resist	 external	 risks,	 save	

transaction	costs,	maintain	transaction	activities,	

facilitate	information	acquisition,	and	improve	the	
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effectiveness	of	decision-making,	thus	affects	the	

enterprise’s	competitive	advantage	construction.	

	 Therefore,	 in	order	 to	 reach	 the	needs	

of	economic	transition	in	China,	MSMEs’	survival	

and development are dependent on the personal 

relationship	network	built	by	their	top	executives.	

(Child,	1994).

Construction of Senior Managers’ Consulting 

Network Based on The Development of MSMEs

	 According	to	some	researches’	findings,	

under the economic and social environment 

of	 China,	 the	 influence	 and	 potential	 infor 

mation	in	a	personal	network	is	the	reliance	of	

social	 relationship	 that	 MSMEs	 is	 looking	 for.	

(Gibb	&	Li,	2003).	In	the	case	of	insufficient	infor 

mation	flow,	valuable	and	important	information	 

cannot	often	fully	and	easily	to	be	obtained	in	the	

market	competition.	As	a	result,	most	of	MSMEs	

utilize	changes	from	the	process	of	inlaying	and	

integrating	external	relations	to	dynamically	adjust	

their	position	in	the	social	network	for	grasping	

more	competitive	advantages.

	 As	the	most	important	external	contact	of	

a	company,	senior	managers	will	maintain	close	

social	ties	with	many	external	people,	and	from	

whom	they	get	advice	or	valuable	information	on	

business	development.	(Ibarra	&	Hunter,	2007).	

This	kind	of	personal	network	could	be	called	

a	 personal	 counseling	 network.	 This	 network	

is	owned	by	senior	managers,	but	the	purpose	

of	establishing	it	is	for	the	development	of	the	

enterprise.	 This	 network	 usually	 has	 a	 specific	

connotation,	 which	 is	 not	 only	 for	 obtaining	 

information,	 but	 also	 is	 to	 support	 the	 deve 

lopment	of	enterprises	by	the	influence	of	people	

who	has	a	more	important	position	in	this	network.	

Therefore,	Reeves	and	Deimler	(2011)	argued	that	

this	kind	of	consulting	network	of	senior	managers	

can	be	relied	on	by	enterprises	as	an	important	

factor	of	increasing	competitive	advantage.

Analysis of Consulting network characteristics 

from the perspective of structural hole

	 This	 research	 focuses	 on	 the	 senior	 

management	consulting	network,	which	is	a	kind	

of	“Ego-centered	Network”	in	social	network.	In	

the	network,	it	is	built	by	senior	managers	for	the	

development	of	the	enterprise,	the	manager	is	

at	 the	center	position	 (Ego)	of	 the	network.	At	

present,	many	scholars	 focus	on	analyzing	 the	

structures	 of	 ego-centered	 network.	 Most	 of	

them	emphasize	on	what	kind	of	structures	(tight	 

network	and	loose	network)	has	more	value	for	

the	enterprises’	development.

	 The	 scholars	 represented	 by	 Coleman	

(1988)	 believed	 that	 the	 dense	 network	 can	 

generate	 cohesion,	 which	 can	 relatively	make	

the	high	trust	among	network	members,	and	the	 

network	 emphasizes	 the	 common	 behavioral	

norms	 and	 concerted	 actions,	 which	 are	 con 

ducive	 to	 the	 information	 sharing	 of	 network	 

members	and	the	common	defense	of	sudden	

risks.	However,	with	Burt	(1992)	as	a	representative	

of	scholars	believe	that	although	the	network	with	

intensive	relationship	could	let	its	members	are	

closely	connected	with	each	other,	the	sharing	

of	the	information	in	this	network	could	make	its	

members	all	have	the	same	or	similar	information,	

which	causes	the	lack	of	information	diversity	and	

the	redundancy	information	among	the	members.	

As	a	result,	the	value	of	this	network	is	reduced.	

Based	on	this	understanding,	Burt	announced	if	

there	is	no	connected	relationship	among	some	

members	of	the	network,	there	is	no	information	

sharing	channel,	and	there	should	be	a	structural	

hole	 among	 them.	 Because	 of	 that,	 the	 infor 

mation	that	exists	in	the	structure	hole	is	likely	
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to	 heterogeneous	 and	 non-redundant,	 which	

ultimately	 can	 bring	 the	 structure	 hole	 owner	

to	have	 this	network	 information	diversity	 and	

competitive	advantages.	Although	the	study	of	

Coleman	is	about	the	performance	of	enterprises	

is	basing	on	the	co-operation	among	members	

of	 a	 network,	 Burt	 holds	 the	 opinion	 that	 the	

structure	 hole	 can	 bring	more	 exclusive	 infor 

mation	to	the	structure	hole	occupant,	which	can	

enhance the competitiveness and performance 

of	the	enterprise.

Conceptural Framework
	 This	 study	 focusses	 on	 two	 kinds	 of	 

competitive	advantages	of	MSMEs:	the	competitive	

advantage	to	cope	with	unexpected	difficulties	

and	 the	 competitive	 advantage	 to	 cope	 with	

changes	 in	 industrial	 policies.	 Selecting	 these	

two	 competitive	 advantages	 as	 dimensions	 of	

the	 dependent	 variable	 is	 determined	 by	 the	

external	environment	of	Chinese	MSMEs.	Due	to	

the characteristics of economic transformation 

in	China,	the	external	environment	of	MSMEs	is	

highly	uncertain,	and	various	factors	of	business	

and	market	are	in	a	great	degree	of	change.	The	

lack	of	prediction	of	market	and	policy	 trends	

makes	 most	 MSMEs	 easily	 fall	 into	 different	 

business	 operational	 difficulties.	 Therefore,	

whether an enterprise can deal with sudden  

difficulties	can	be	considered	as	one	of	the	im 

portant manifestations of the competitive  

advantage.

	 Moreover,	 another	 important	 feature	

of economic transformation is that the policies 

of	 industries	are	often	adjusted,	 improved	and	

changed.	For	MSMEs,	 industrial	policy	changing	

means	more	business	opportunities,	but	at	the	

same	time,	it	also	implies	higher	business	risks	that	

they	might	be	unable	to	cope	with.	Therefore,	

Wang,	Yao,	and	Xi	 (2008)	pointed	out	 that	 the	

ability	to	respond	well	in	the	changes	in	industrial	

policy constitutes an important part of Chinese 

SMEs’	competitive	advantages.

	 To	gain	competitiveness	 in	sudden	diffi 

culties	 and	 industry	 policy	 changes,	 the	 re 

quirements	of	the	network	that	the	MSMEs	have	

embedded	are	different.	Coleman	(1990)	argued	

that	 when	 an	 MSME	 relies	 on	 the	 consulting	 

networks	of	 senior	managers	 to	cope	with	 the	

sudden	difficulties,	the	really	effective	network	

structure	 is	 the	 dense	 network.	 This	 kind	 of	 

network	 has	 high	 internal	 trust	 and	 stronger	

cohesion,	it	is	easy	for	members	to	form	strong	

emotional	support	between	each	other,	which	

leads	to	a	powerful	driving	force	for	members	to	

coordinate	their	actions	and	pursue	common	goals.	

Therefore,	when	sudden	difficulties	happen,	the	

consulting	network	with	few	structural	holes	can	

easily	enable	the	MSME	to	obtain	strong	external	

support,	and	effectively	overcome	the	difficulties.	

	 However,	with	Burt	(1992)	as	a	represen 

tative	of	scholars	believe	that	although	the	network	

with	intensive	relationship	could	let	its	members	

are	closely	connected	with	each	other,	the	sharing	

of	the	information	in	this	network	could	make	its	

members	all	have	the	same	or	similar	information,	

which	causes	the	lack	of	information	diversity	and	

the	redundancy	information	among	the	members.	

As	a	result,	the	value	of	this	network	is	reduced.	

The	information	that	exists	in	the	structure	hole	

is	 likely	 to	heterogeneous	and	non-redundant,	

which	 ultimately	 can	 bring	 the	 structure	 hole	

owner	 to	 have	 this	 network	 information	 di 

versity	and	competitive	advantages.	Although	the	

study	of	Coleman	is	about	the	performance	of	

enterprises	is	basing	on	the	co-operation	among	

members	of	a	network,	Burt	holds	the	opinion	that	

the	structure	hole	can	bring	more	exclusive	infor 
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mation	 to	 the	 structure	 hole	 occupant,	 which	

can enhance the competitiveness and per 

formance	of	the	enterprise.	Moreover,	Burt	(2004)	

argues	that	“opinion	and	behavior	are	more	ho 

mogenous	within	than	between	groups,	so	people	

connected	across	groups	are	more	familiar	with	

alternative	ways	of	thinking	and	behaving…”	(pp.	

349–350).	In	tightly	networked	clusters	of	people,	

discussion	of	redundant	information	is	likely	to	

be	prevalent,	therefore,	 it	 is	 in	the	exploration	

of	 the	 holes	 around	 and	 between	 these	 tight	

networks	where	an	individual	is	also	likely	to	find	

the	greatest	benefit	in	bridging	the	structural	hole	

to	another	individual	and/or	network	to	access	

non-redundant	 information	 and/or	 resources.	

(Burt,	2004;	Liu,	2010;	Cowan	&	Jonard,	2007).

	 According	to	theories	of	Coleman	(1990)	

and	Burt	(1992),	based	on	the	situation	of	MSMEs	

in	 China,	 the	writer	 believes	 that	whether	 the	

consulting	network	is	dense	or	loose,	the	more	

structural	holes	exist	 in	the	network,	the	more	

heterogeneous	and	non-redundant	 information	

can	be	provided	by	the	network	to	solve	sudden	

difficulties	internally	and	more	efficiently.	In	the	

meantime,	 the	 enterprise	 also	 can	 get	 various	

favors from structural holes that are around and 

between	these	tight	networks.

	 In	 industr ia l 	 pol icy	 changes , 	 the	 

senior	manager’s	consulting	network	with	a	high	 

diversity of structure hole has more value than 

the	structure	hole	with	high	richness.	To	capture	

the	relevant	information	timely	is	the	key	ability	

of	MSMEs	to	deal	with	the	difficulty	of	industry	

policy	 changes.	 It	 is	 important	 for	 MSMEs	 to	

take	the	precautions	and	the	preemptive	oppor 

tunities	under	this	kind	of	risks	that	can	be	expected	

but	cannot	be	controlled.	Burt	(2004)	notes	that	

the	 network	 provides	more	 diversity	 channels	

for	 the	managers	 to	 obtain	 new	 and	 valuable	

information,	which	beneficial	 for	enterprises	to	

predict	 and	evaluate	 the	potential	 risks	 in	 the	

industry	market.	 When	 a	 senior	 manager	 has	 

occupied	structural	holes	in	this	type	of	network,	

the competitiveness of the enterprise usually 

can	be	enhanced	by	comparing	the	competitors	

who	 lack	 the	 capability	 of	 risk	 prediction.	 By	 

contrast,	the	structural	holes	with	a	low	diversity	

of structure hole have more redundant infor 

mation	 because	 of	 the	 limited	 source	 of	 in 

formation.	Thus,	a	low	diversity	network	has	little	

value	for	MSMEs	to	cope	with	this	kind	of	risk	like	

industry	policy	changes.

	 Based	 on	 the	 above	 analysis,	 these	 

research	hypotheses	could	be	given	below:

	 H
1
:	 There	 is	 a	 significant	 correlation	 

between	 structure	 hole	 in	 senior	 managers’	

consulting	network	and	MSMEs’	competitiveness.

	 H
2
:	 There	 is	 a	 significant	 correlation	 

between	the	richness	of	structure	hole	and	MSMEs’	

competitiveness	in	sudden	difficulties.

	 H
3
:	 There	 is	 a	 significant	 correlation	 

between	the	diversity	of	structure	hole	and	MSMEs’	

competitiveness	in	industry	policy	changes.

Research Methodology
	 This	 quantitative	 research	 employed	 

questionnaires	 to	 collect	 the	 data	 from	 

respondents	who	are	entrepreneurs	or	high-level	

managers	of	MSMEs	inYunnan	province.	A	total	

of	 533	questionaires	 from	different	enterprises	

were	collected.	We	distributed	more	than	2000	

questionaires	in	8	cities	(	Yunnan	province	has	8	

cities	in	total),	and	covered	20	different	business	

areas	of	enterprise.	The	collection	rate	is	near	27%.	

Population and Sample Size
	 There	 are	 23,280,000	 MSMEs	 of	 the	

whole	 of	 China	 in	 which	 1,012,174	 MSMEs	 of	 
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Yunnan	province	have	registered	on	State	Adminis 

tration	for	Market	Regulation.	(SME	Finance,	2019).	

Therefore,	the	sample	size	for	the	study	is	derived	

from	Taro	Yamane	formula	(1967).

Where

n=	corrected	sample	size

N	=	population	size	

e	=	Margin	of	error	(MoE),	e	=	0.05	based	on	the	

research	condition.

	 Supposing	to	calculate	a	sample	size	of	a	

finite,	when	the	original	sample	collected	is	more	

than	5%	of	 the	population	 size,	 the	corrected	

sample	size	is	determined	by	using	the	Yamane’s	

formula.	Based	on	this	study,	the	population	size	

is	1,012,174,	the	error	level	is	0.05.	the	calculation	

for	the	required	sample	size	will	be	as	follows:

Research Tools
	 In	order	to	test	the	research	hypothesis,	

a	quantitative	research	design	was	employed	to	

collect	the	primary	data	with	questionnaire	survey	

from	471	entrepreneurs	or	high-level	managers	of	

Chinese	MSMEs	in	Yunnan	province,	China.	In	this	

paper,	KMO	and	Cronbach’s	Alpha	was	employed	

for	testing	the	validity	and	reliability	of	all	scale	

factors	 and	 variables.	 Pearson	 Correlation	 was	

adopted	 for	 testing	 the	 correlations	 between	

variables,	 and	 employing	 One-Way	 ANOVA	 to	

further	specifies	the	direction	of	correlation	and	

studies whether there is a causal relationship 

between	variables.

Data Collection
	 In	 order	 to	 avoid	 possible	 misunders 

tandings	 caused	 by	 different	 personal	 cog 

nition	 about	 our	 designed	 questions,	 we	 dist 

ributed	questionnaires	in	target	groups	which	were	 

entrepreneurs	or	high-level	managers	of	MSMEs,	

such	as	SME	co-operation	working	places,	social	

communities,	activities,	and	meetings	of	“start-ups	

and	innovation”,	and	part-time	MBA	programs	in	

universities.

Statistical Analysis
Descriptive Analysis Results

	 Since	this	study	only	focuses	on	micro,	

small,	and	medium	enterprises,	all	data	from	28	

large	size	enterprises	of	533	samples	had	been	

deleted,	 and	 all	 data	 from	 the	 other	 34	 res 

pondents,	who	are	not	senior	managers,	had	been	

deleted.	As	a	result,	the	total	valuable	sample	

number	 is	471.	The	findings	 from	this	 research	

illustrated that the majority of the respondents 

were	male	 52.8	 percentage	 and	 female	 47.2	

percentage.

Sample Validity and Reliability Tests
	 The	 validity	 analysis	 of	 this	 research	 is	

based	on	factor	analysis.	KMO	and	Bartlett’s	sphere	

test	is	adopted	to	examine	whether	samples	are	

suitable	for	factor	analysis,	to	estimate	whether	

the different measurement items under the same 

variable	 can	 reflect	 the	 characteristics	 of	 the	

measured	variable	more	accurately.

	 The	 reliability	 test	 is	 a	 measurement	

method	used	 to	check	whether	 the	data	 from	

the	questionnaire	survey	has	consistency	or	not,	

which	usually	employ	Cronbach’s	Alpha	to	test	

the	consistency	coefficient.
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Table 1

Validity and Reliability Test Result

Factors KMO Sig Alpha

Structurial Hole .985 .000*** .983

Richness .968 .000*** .956

Diversity .972 .000*** .978

Competitiveness .872 .000*** .949

Policy	Changing .764 .000*** .929

Sudden	Difficulties .773 .000*** .905

All Scale Factor (33 Items) .990 .000*** .990

Sig	<	0.05

	 The	results	of	Table	1	revealed	that	all	

data	of	independent	variables	(Structurial	Hole,	

Richness	 and	 Diversity	 of	 Sturctural	 Hole)	 and	

dependent	 variables	 (Competitiveness,	 ability	

of	 dealing	 with	 Policy	 Changing	 and	 Sudden	 

Difficulties)	have	high	validity	and	reliability.	Thus,	

correlation	and	regression	analyses	can	proceed.	

Correlation and Regression Analysis
	 As	 the	 premise	 of	 regression	 analysis,	

Pearson	Correlation	is	used	to	preliminarily	judge	

whether	the	interaction	and	influence	between	

variables	exist	and	whether	the	hypothesis	is	valid	

in	this	research.

	 One-Way	ANOVA	as	regression	analysis	in	

this	paper	is	to	further	specifies	the	direction	of	

correlation and studies whether there is a causal 

relationship	between	independent	and	dependent	

variables.

Table 2

Coefficients of Correlation and Regression between Variables

IV DV Person 
Correlation 
Coefficient

Adjusted  
R2	

F Standardized	
Coefficients	

Beta

Sig. Hypotheses	
Test	Result

SH C .925 .855 51.746 .925 .000*** H
1
  Accepted

R SD .882 .778 47.021 .882 .000*** H
2
  Accepted

D PC .899 .808 53.999 .899 .000*** H
3
  Accepted

Sig	<	0.05

	 Annotation:	 IV	 is	 Independent	Variable;	

DV	is	Dependent	Variable;	SH	is	Structural	Hole;	

R	 is	 Richness	 of	 Structural	 Hole;	 D	 is	 Diversity	

of	 Structural	Hole;	 C	 is	 Competitiveness;	 SD	 is	

Competitiveness	 in	 Sudden	 Difficulties;	 PC	 is	

Competitiveness	in	Industry	Policy	Changes.

	 Table	 2	 shows	 that	 the	 two-tailed	 test	

the	 correlations	between	 independent	 and	de 

pendent	 variables	 are	 all	 at	 significant	 level	 
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(error-tolerant	<	0.01).	Values	of	Pearson	Corre 

lation	are	greater	than	0.8,	which	indicates	that	

there	are	high	degrees	of	correlations	between	

structural	 hole	 in	 senior	managers’	 consulting	

network	and	competitiveness	of	MSMEs,	between	

richness of structural hole and competitiveness in 

sudden	difficulties,	between	diversityof	structural	

hole	and	competitiveness	in	policy	changes.	As	

a	 result,	 hypotheses	 1	 to	 3	 can	 be	 accepted.	

Moreover,	 according	 to	 the	coefficients	of	Adj.

R2,	there	are	high	explanations	percentage	from	

independent	Variable	(structural	hole,	Richness,	

and	Diversity)	 to	 dependent	 Variable	 (competi 

tiveness,	sudden	difficults,	and	policy	changes).	

The	 standardized	 coefficients	 Beta	 here	 in 

dicate	that	H1	to	H3	were	accepted	with	positive	 

relationships.

Discussion
	 In	 the	 part	 of	 the	 sample	 validity	 and	

reliability	test,	all	scale	factors	have	pasted	KMO	

and	 Cronbach’s	 Alpha	 test	 with	 high	 validity	

and	 reliability	 value.	 In	 the	part	 of	 correlation	

and	regression	analysis,	results	of	Pearson	Corre 

lation	and	linear	regression	anslysis	clarified	that	

all	hypotheses	(H1	to	H3)	can	be	accepted	with	

significant	positive	correlations.

	 H
1
:	 There	 is	 a	 significant	 correlation	 

between	 structure	 hole	 in	 senior	 managers’	

consulting	network	and	MSMEs’	competitiveness.

	 H
2
:	 There	 is	 a	 significant	 correlation	 

between	the	richness	of	structure	hole	and	MSMEs’	

competitiveness	in	sudden	difficulties.

	 H
3
:	 There	 is	 a	 significant	 correlation	 

between	the	diversity	of	structure	hole	and	MSMEs’	

competitiveness	in	industry	policy	changes.

	 By	 analyzing	 the	 relationship	 between	

the entrepreneurial structure hole and the social  

network,	 this	 study	 found	 that	 under	 the	 tra 

ditional	Chinese	culture	background,	the	entrepre 

neurial social capital majorly come from the social  

relationship.	The	findings	from	this	study	that	is	a	

significant	positive	correlation	between	the	richness	

of	structure	hole	and	MSMEs’	competitiveness	in	

sudden	difficulties	It	in-lined	with	Burt	(2004),	Liu,	

Chiu,	and	Chiu	(2010),	Cowan	and	Jonard	(2007),	

but	 argued	 the	 findings	 from	 Coleman	 (1990)	

who	find	that	the	dense	network	can	generate	

cohesion,	 which	 can	 relatively	make	 the	 high	

trust	among	network	members,	and	the	network	

emphasizes	the	common	behavioral	norms	and	

concerted	actions,	which	are	conducive	to	the	

information	sharing	of	network	members	and	the	

common	defense	of	sudden	risks.

	 Burt	 (1992)	 argued	 that	 although	 the	

network	with	an	intensive	relationship	could	let	

its	members	 are	 closely	 connected	 with	 each	

other,	 the	 sharing	 of	 the	 information	 in	 this	 

network	could	make	 its	members	all	have	the	

same	 or	 similar	 information,	which	 causes	 the	

lack	of	information	diversity	and	the	redundancy	

information	 among	 the	members.	 As	 a	 result,	

the	value	of	this	network	is	reduced.	The	infor 

mation	that	exists	in	the	structure	hole	is	likely	to	 

heterogeneous	 and	 non-redundant,	 which	 

ultimately	 can	 bring	 the	 structure	 hole	 owner	

to	have	 this	network	 information	diversity	 and	

competitive	advantages.	Burt	holds	the	opinion	

that	the	structure	hole	can	bring	more	exclusive	

information	 to	 the	 structure	 hole	 occupant,	

which can enhance the competitiveness and per 

formance	of	the	enterprise.	Moreover,	Burt	(2004)	

deemed	that	“opinion	and	behavior	are	more	ho 

mogenous	within	than	between	groups,	so	people	

connected	across	groups	are	more	familiar	with	

alternative	ways	of	thinking	and	behaving…”	(pp.	

349–350).	Liu	and	Chiu	(2010),	Cowan	and	Jonard	

(2007),	and	other	like-minded	scholars	pointed	
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out	that	in	tightly	networked	clusters	of	people,	

discussion	of	redundant	information	is	likely	to	

be	prevalent,	therefore,	 it	 is	 in	the	exploration	

of	 the	 holes	 around	 and	 between	 these	 tight	

networks	where	an	individual	is	also	likely	to	find	

the	greatest	benefit	in	bridging	the	structural	hole	

to	another	individual	and/or	network	to	access	

non-redundant	information	and/or	resources.

	 The	differences	between	our	findings	and	

Coleman	(1990)	could	be	explained	by	the	different	

social	environments,	historical	background,	and	

cultures.	China	as	a	typical	collectivism	country,	

particularly	after	 the	Great	Proletarian	Cultural	

Revolution,	the	social	network	of	China	is	denser	

than	other	individualist	countries.	Many	Chinese	

scholars	agree	that	social	relations	in	China	are	

established	on	the	same	cultural	and	historical	

background,	it	emphasizes	the	trust	and	receptivity	

between	people.	Thus,	it	grinds	down	the	barriers	

to	entry	different	industries,	to	some	extent.

Recommendation
Contribution to Knowledge

	 This	 paper	 discusses	 the	 new	mission	

and	 value	 of	 MSMEs’	 senior	 managers	 from	

the	perspective	of	 structural	hole,	and	 reveals	

the intrinsic value of structural hole in top ma 

nagers’	consulting	network,	providing	a	new	pers 

pective	for	future	research.	By	analyzing	the	rela 

tionship	between	the	structure	hole	and	the	social	 

network,	 this	 study	 provides	 a	 valuable	 theo 

retical	 perspective	 on	 the	 consulting	 network	

of	 top	managers	 and	 the	 competitiveness	 of	

MSMEs.	 Moreover,	 based	 on	 the	 study	 of	 the	

outcomes	 of	 the	 consulting	 network	 and	 the	 

balanced	distribution	of	network	benefits	brought	

by	the	reconstruction	of	the	relationship	chain,	

it	provides	a	theoretical	reference	for	high-level	

managers	in	how	to	choose,	shape	and	optimize	

their	 social	 networks.	 In	 addition,	by	 analyzing	

the	measurement	dimensions	of	the	consulting	

network	of	senior	managers,	the	structure	hole,	

and	the	competitiveness,	this	study	presents	a	new	

perspective	compared	with	previous	studies,	that	

to	reasonably	optimize,	eliminate,	and	reconstruct	

social	 relationship	network	of	 top	managers	of	

MSMEs	based	on	the	current	operating	situation	

of	enterprises	could	help	them	to	explore	and	

identify	new	potential	opportunities,	coordinate	

internal	and	external	relations	of	enterprises,	and	

establish	the	trust	and	reputation	of	enterprises.

Contribution to Practice
	 In	order	to	effectively	manage	personal	

network	 relationships	 and	 timely	 adjust	 and	

reposition	 the	 status	of	 structure	holes,	 senior	

managers	need	to	unite	their	behaviors	of	building	

a	personal	relationship	with	the	growing	needs	of	

enterprises.	Structure	hole	is	a	dynamic	process	

of	change.	The	dynamic	change	is	accompanied	

by	 the	 growth,	management,	optimization	and	

reconstruction	 of	 the	 structure	 hole,	 which	

are	 also	 an	 important	 function	of	managers	 in	 

relationship	management.	 The	 entrepreneurs	

and	managers	could	meet	the	different	needs	of	 

competitiveness and development of the en 

terprise	by	the	dynamic	adjustment	of	structural	

holes	with	different	characteristic	forms,	diversity,	

and	heterogeneity.	On	the	one	hand,	Senior	mana 

gers	of	MSMEs	are	the	main	force	for	helping	their	

enterprises	to	get	rid	of	their	own	existence	of	

various	business	difficulties.	The	 individual	con 

sulting	networks	of	senior	managers	carry	huge	

social resources that could support a company to 

gain	and	sustain	competitive	advantages.	Therefore,	

a	new	role	of	enterprise	or	senior	managers	is	to	

explore,	integrate,	optimize,	and	utilize	the	social	

resources	from	their	consulting	social	netwoks.	
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On	the	other	hand,	considering	situation	of	senior	

managers	they	may	have	to	face	limited	time	and	

energy,	 limited	management	 practice,	 and	 the	

effect	of	weakening	from	competitors.	Occupying	

structural	holes	in	their	social	network	could	be	a	

better	way	to	solve	these	problems.	As	Freeman	

(1977),	Burt	(1980),	and	Simmel	(1992)	described	

that	sturctrual	hole	 is	a	node	of	resource	flow	

(or	information	flow)	in	the	social	network.	The	

structural	hole	owner	has	power	or	advantages	

to	 control	 the	dirction	of	 benefit	flows,	which	

provide	high	effective	and	efficient	performance	

for	earning	the	competitiveness.

	 when	 senior	 managers	 faced	 with	 the	 

current	 situation	 of	 limited,	 ,	 they	 should	 

flexibly	use	the	occupied	structural	hole	in	the	rela 

tionship	 network	 to	 explore	 better	 and	 richer	

network	benefits	for	their	enterprises.

	 In	 the	 process	 of	 construction	 and	 

maintenance	of	individual	relationship	network,	

senior	managers	need	to	pay	more	attention	to	

searching	structure	holes	in	the	network	structure	

of	different	groups	and	should	play	a	role	as	a	

“relationship	bridge	builder”	in	different	industries	

or	fields	in	the	market	when	they	consolidate	the	

various	 relationship	 chains,	 which	 could	make	

previously	unrelated	groups	form	connectional	

unit,	make	 them	 become	 the	 intermediary	 of	

resource	and	information	flow,	it	could	combine	

internal	and	external	heterogeneous	information	

and	interests	for	the	enterprise,	so	as	to	increase	

the	 competitive	 advantages	 The	 managers	

should also initiatively enhance the connections 

strength,	the	relevance,	and	the	heterogeneity	of	

the	related	networks,	and	enable	differentiated	

network	members	to	communicate	and	interact	

each	other	more	 closely	 and	 smoothly,	which	

could	 help	 to	 reinforce	 the	 advantages	 of	 ob 

taining	and	controlling	information	sources,	so	as	

to	improve	the	level	of	management	innovation	

and	decision-making.	At	the	same	time,	the	mana 

gers	should	pay	attention	to	prevent	the	disadvan 

tageous	situation	that	informal	organizations	and	

closed	networks	could	disintegrate	their	structure	

hole.	There	are	many	ways,	such	as	optimizing,	

eliminating,	and	reconstructing	their	redundancy	

relationship,	 which	 the	mangers	 could	 adapt	

to	 expand	 the	 diversity	 of	 their	 relationship	 

network,	explore	and	identify	new	potential	opportu 

nities,	coordinate	 internal	and	external	 related	 

parties,	and	rebuild	the	trust	and	the	reputation	

in	the	market.	Thus,	the	information	advantage	

of	the	structure	hole	could	be	used	to	obtain	an	 

efficient	investment	return	and	diversified	social	

resources	for	helping	enhance	the	competitive	

advantages	of	MSMEs.

Limitation and Future Research
	 This	 study	 mainly	 focusses	 on	 the	 

research	about	the	network	structure	hole	of	senior	 

managers	 on	 the	 competitive	 advantages	 of	

MSMEs.	However,	with	the	development	of	the	

social	 economy	 and	market	 economy,	 it	 is	 dif 

ficult	for	MSMEs	to	survive	individually	in	the	incre 

asingly	fierce	market	competition.	Therefore,	there	

are	many	MSMEs	clusters	and	joint	office	space	

(or	called	co-working	space)	as	new	things	have	 

appeared	in	the	market	in	China.	In	future	research,	

the	structural	hole	in	the	consulting	network	of	

senior	managers	could	be	deeper	analyzed	from	

the	 perspective	 of	 closed	 and	 opened	MSMEs	

clusters,	 such	 as	 structure	 holes	 in	 internal	 re 

lationships of a cluster and structure holes in the 

network	formed	by	different	clusters.	In	addition,	

the	 functions	of	 top	managers’	 structural	hole	

are	touched	upon	in	this	study,	which	could	be	

also	deeply	analyzed	as	new	functions	of	mana 

gers	in	future	research.	From	the	perspective	of	
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social	 relationships,	 functions	 of	 seeking,	 occu 

pying,	optimizing,	and	maintaining	structure	holes,	

which	 could	 be	 considered	 as	 one	 of	 the	 key	

duties	of	top	managers	of	MSMEs.	Although	it	is	

nearly	impossible	for	one	enterprise	to	occupy	all	

structure	holes	in	a	network,	the	number	and	the	

richness of occupied structure holes can help the 

competitive	advantages	of	MSMEs.	However,	too	

many redundancy structure holes could cost too 

much	energy	and	reducing	the	work	efficiency	of	

the	senior	managers	for	maintaining	them.	Thus,	

how	to	optimize	the	position	of	structural	holes	

in	 the	 consulting	 network	 could	be	 studied	 in	

the	future.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นของผู้เข้ารับการ

อบรมหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	(2)	ศึกษาแนวทางการบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	ประชากร	คือ	ผู้เข้ารับการ

อบรม	จ�านวน	160	คน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	128	คน	สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	เก็บด้วยตนเอง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น

ของผู้เข้ารับการอบรมและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	สถิติท่ีใช้	ได้แก่	ค่าความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่า

ดัชนี	 PNI
Modified

	 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 สภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	

ตามล�าดับดังนี้	1)	ด้านการน�าไปปฏิบัติ	2)	ด้านการประเมินผล	และ	3)	ด้านการวางแผน	สภาพท่ีพึงประสงค์ของการ

บริหารหลักสูตร	ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	ตามล�าดับดังนี้	1)	ด้านการวางแผน	2)	ด้านการน�าไปปฏิบัต	ิ

3)	ด้านการประเมินผล	การบริหารหลักสูตรในภาพรวม	ด้วยค่าดัชนี	PNI
Modified

	เรียงตามล�าดับดังนี้	1)	ด้านการวางแผน	

2)	ด้านการประเมินผล	3)	ด้านการน�าไปปฏิบัติ	แนวทางการบริหารหลักสูตรควรให้ความส�าคัญตามล�าดับดังนี้	1)	ด้าน

การวางแผนให้ประชาชนมีส่วนร่วม	 2)	 ด้านการน�าไปปฏิบัติ	 ควรมีการเตรียมครู	 สถานที่	 ก�าหนดผู้รับผิดชอบและจัด

ตารางก�าหนดผุ้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และ3)	ด้านการประเมินผล	วิทยาลัยการต�ารวจ

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ควรทบทวนการประเมินผลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 มีการติดตาม

และประเมินผลอย่างจริงจัง

ค�ำส�ำคัญ: แนวทาง,	การบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ

 

Abstract

	 The	purpose	of	 this	 survey	 research	were	 as	 follows:	 1	 to	 analyze	 the	needs	of	 trainees	

of	 the	 Superintendent	 Program	 2	 to	 study	 the	 administrative	 guidelines	 for	 the	 police	 superin 

tendent	program.	The	population	was	160	participants.	The	sample	consisted	of	128	participants	by	

simple	random	sampling.	Data	was	collected	by	myself.	The	tool	used	in	the	research	was	a	ques 

tionnaire.	Data	analysis	was	to	analyze	the	needs	of	trainees	and	content	analysis.	Statistics	used	in	the	 

research	were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	PNI
Modified

	index.	The	research	findings	

could	be	summarized	as	follows:	The	authentic	state	of	curriculum	administration	in	overall	and	in	
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each	aspect	was	at	the	highlevel	covering	implementation,	evaluation	and	planning.	The	desirable	

state	of	curriculum	administration	was	at	the	high	level	both	the	overall	and	each	aspect	covering	

planning,	 implementation	 and	 evaluation.	 The	 curriculum	 administration	 in	 general	 with	 the	 PNI 

Modified
	 in	order	as	 follows	 (1)	Planning	 (2)	Evaluation	 (3)	 Implementation.	Administrative	guidelines	

for	police	superintendent	program	should	be	given.	Priority	in	the	following	order:	(1)	Planning	for	

public	 participation	 (2)	 Regarding	 the	 implementation,	 there	 should	 be	 preparation	 of	 teachers,	 

designated	locations,	responsible	persons	and	arranged	schedules	for	responsible	persons	at	Mahachula 

longkornrajavidyalai	 University	 and	 (3)	 Evaluation	 of	 the	 Police	 College	 and	Mahachulalongkorn 

rajavidyalai	University	should	be	reviewed	both	in	theory	and	in	practice	with	serious	monitoring	and	

evaluation.

Keywords: Administration,	Guideline	Police	Superintendent	Program

บทน�ำ
	 ส�านักการศกึษาและประกันคณุภาพ	กองบญัชาการ

ศึกษา	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 มีอ�านาจหน้าที่ ใน

การพัฒนาหลักสูตร	 โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรม

ข้าราชการต�ารวจช้ันสัญญาบัตรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต�าแหน่ง	

เช่น	 หลักสูตรการบริหารต�ารวจชั้นสูง	 หลักสูตรผู้ก�ากับ

การต�ารวจ	หลักสูตรสารวัตร	หลักสูตรฝ่ายอ�านวยการ

	 ในหลักสูตรต่าง	ๆ 	ดังกล่าวข้างต้นได้มีการพัฒนา

หลักสูตรมาเป็นล�าดับเพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

ใหม่จึงจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นของผู้เข้า

รับการอบรมในหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสุตรทุก	5	ปี	

ความส�าคัญของการพัฒนาหลักสูตรมีฐานแนวคิดจากรูป

แบบการพัฒนาหลักสูตร	 ที่เน้นความเป็นพลวัตจะต้อง

ค�านึงถึงบริบททางภูมิสังคมให้มากท�าหลักสูตรให้เหมาะ

กับนักเรียนมากกว่าท�าให้นักเรียนเหมาะสมกับหลักสูตร	

ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญของการจัดท�าหลักสูตรและเป็นกระ

บวนทศัน์พืน้ฐานทีต้่องปรบัเปลีย่น	หลกัสตูรต้องเตรยีมเดก็

ไปสู่สังคมในอนาคต	ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการ

จัดการศึกษาแบบเท่าเทียมกัน	 (Inclusive	 education)	

หลักสูตรจะต้องท�าให้นักเรียนทุกคนมีพื้นที่จะยืนอยู่ได้

ในสังคม	 และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม	

(วิชัย	วงษ์ใหญ่,	2552,	น.	25)	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ	ศึกษา	

วิเคราะห์	 ความต้องการจ�าเป็นของผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจและเสนอแนวทางพัฒนาการ

บริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	 เนื่องจากผู้ก�ากับการ

ต�ารวจเป็นผุ้บริหารระดับกลาง	เป็นผู้บริหารสถานีต�ารวจ

ซ่ึงเป็นหัวใจของการท�าหน้าท่ีบริการประชาชนและบังคับ

ใช้กฎหมายให้คุณ	ให้โทษแก่ประชาชน	ในขณะเดียวกันผู้

บริหารระดับกลางจะต้องเชื่อมโยงหรือประสานงานกับผู้

บังคับบัญชาระดับสูงโดยเฉพาะผู้บังคับการอีกด้วย

	 เหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู ้วิจัยจึงสนใจ	 ศึกษา

แนวทางการบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	จึงจ�าเป็น

ต้องวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็นของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

หลักสูตรและเพื่อน�าผลการวิจัยเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	

ได้แก่	 วิทยาลัยการต�ารวจ	 ส�านักการศึกษาและประกัน

คุณภาพ	 กองบัญชาการศึกษาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั	เพือ่พฒันาหลกัสตูรผูก้�ากบัการต�ารวจ

ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นของผู้เข้า

รับการอบรมหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ

	 2.	เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับ

การต�ารวจ
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 แนวคิดกระบวนการบริหาร

	 Deming	(1993)	กล่าวถึง	วงจรคุณภาพ	PDCA	

ประกอบด้วย	1)	วางแผน	(Plan)	2)	ปฏิบัติตามแผน	(Do)	

3)	 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (Check)	

และ	4)	ปรับปรุง	(Action)	ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ

บริหาร	ได้แก่	การวางแผน	การน�าไปปฏิบัติ	การประเมิน

ผล	 และการประเมินผลเพื่อปรับปรุง	 โดยเฉพาะการ

บริหารหลักสูตรในศตวรรษที่	 21	 นอกจากจะต้องอาศัย

กลยุทธ์ในการจัดการด้วยวิธีการเชิงระบบ	 (System	 

Approach)	และวงจรคณุภาพ	PDCA	หรอืทีเ่รยีกว่าวงจรเดมงิ	 

(Deming	 Cycle)	 หรือวงจรควบคุมคุณภาพมาใช้ในการ

บริหารหลักสูตร	แปลงหลักสูตรสู่การสอน	เพื่อการน�าไป

ใช้และมีการประเมินผลคุณภาพของหลักสูตร	(สืบค้นจาก	

:	https://sites.google.com>crru.ac.th)

	 แนวคิดการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	

(2551)	ให้ความหมายการบริหารหลักสูตร	หมายถึง	การ

บริการ	 การจัดหลักสูตร	 เป็นการบริหารงานที่มีขอบข่าย	

กว้างขวาง	ครอบคลุมหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย

ฝ่าย	และต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง	ๆ	มากมาย	เปรียบ

เสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิด	 การบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด�าเนินการ	 ได้แก	่

1)	ส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาบุคลากร	จัดสรรงบประมาณ

ทรัพยากร	ด�าเนนิงานแบบมส่ีวนร่วม	และส่งเสรมิสนบัสนนุ

ทางวิชาการ	 2)	 จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	 โดยคณะ

กรรมการสถานศึกษา	พจิารณาให้ความเหน็ชอบใช้หลกัสตูร

การเรียนการสอนระดับชั้นเรียน	วิจัย	และติดตามการใช้

หลักสูตร	 3)	 ก�ากับ	ดูแล	คุณภาพ	 โดยนิเทศติดตามการ

ใช้หลักสูตร	 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน	 วิจัย	 และ

ติดตามผลการใช้หลักสูตร

	 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร

	 มีฐานแนวคิดจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่

เน้นความเป็นพลวัต	 จะต้องค�านึงถึงบริบททางภูมิสังคม

ให้มาก	 ท�าหลักสูตรให้เหมาะกับนักเรียนมากกว่าท�าให้

นักเรียนเหมาะสมกับหลักสูตร	 ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญของ

การจัดท�าหลักสูตร	 และเป็นกระบวนทัศน์พื้นฐานที่ต้อง

ปรับเปลี่ยน	 หลักสูตรต้องเตรียมเด็กไปสู่สังคมในอนาคต	

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการจัดการศึกษาแบบเท่า

เทียมกัน	(Inclusive	education)	หลักสูตรจะต้องท�าให้

นักเรียนทุกคนมีพื้นท่ีท่ีจะยืนอยู่ได้ในสังคม	 และสามารถ

แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม	(วิชัย	วงษ์ใหญ่,	2552,	

น.	25)

	 แนวคิดการน�าหลักสูตรไปใช้

	 โบชอง	(Beauchamp,	1975,	p.164	อ้างถึงใน	

สุนีย์	ภู่พันธ์	2546,	น.	220-221)	เสนอว่า	การน�าหลักสูตร

ไปใช้	 หมายถึง	 การน�าหลักสูตรไปปฏิบัติ	 ซ่ึงประกอบไป

ด้วย	กระบวนการส�าคัญ	คือ	การแปลงหลักสูตรไปสู่การ

สอน

	 ข้ันตอนการน�าหลักสูตรไปใช้

	 1.	การเตรียมการใช้หลักสูตร	เป็นการด�าเนินการ

ก่อนการใช้หลักสูตร	เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	

การวางแผนด้านระบบการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	

การวางแผนการด�าเนนิงาน	การวางแผนเก่ียวกบัการจดัการ

สอน	การวางแผนด้านระบบสนับสนุน	การเตรียมเอกสาร

หลักสูตร	ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่ครู	ผู้บริหาร

ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้มีความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยว

กับการใช้หลักสูตร

	 2.	การด�าเนินการใช้หลักสูตร	ประกอบด้วย	งาน

ส�าคัญ	3	ส่วน	ได้แก่

	 	 2.1	การบริหารงานวิชาการและบริหาร

หลักสูตร	 เป็นการด�าเนินการของผุ้บริหารในส่วนการจัด

ครูผู้สอน	 การจัดตารางสอน	 การจัดเตรียมวัสดุประกอบ

หลักสูตร	เช่น	คู่มือครู	แผนการจัดการเรียนรู้	การจัดวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการสอน	เพื่อให้จัดการสอนได้ตามจุด

มุ่งหมายของหลักสูตร

	 	 2.2	 การสอนและจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร	 เป็นการด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วย

ให้การใช้หลักสูตรบรรลุผล	ได้แก่	การจัดอาคาร	สถานที	่

และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อในการใช้หลักสูตร	การจัดอบรมเพิ่ม

เติมระหว่างการใช้หลักสูตร

	 3.	 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร	

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอนเพื่อประเมิน

ความส�าเร็จ	หรือค้นหาข้อบกพร่อง	แล้วน�ามาใช้ปรับปรุง

การสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีหลักสูตรก�าหนดไว้	แบ่งได้

เป็น	การประเมินผลการสอนกับการประเมินผลโดยรวม

	 	 3.1	 การประเมินผลการสอน	 เป็นการ
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ตรวจสอบว่าการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

หรือไม่	และหากมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร	การประเมินการ

สอนท�าได้โดยครูหรือท�าในรูปแบบการนิเทศการสอนโดย

ผู้เชี่ยวชาญการสอน

	 	 3.2	 การประเมินผลโดยรวม	 เป็นการ

ประเมินภาพรวมของการใช้หลักสูตร	เพื่อตรวจสอบว่าการ

ด�าเนนิการใช้หลกัสตูร	บรรลวุตัถปุระสงค์ทีห่ลกัสตูรก�าหนด

ไว้เพียงใด	มีสิ่งใดเป็นปัญหาอุปสรรค	การใช้หลักสูตรเพื่อ

จะได้แก้ไขต่อไป

	 ศักดิ์ดา	สกนธวัฒน์	(2555)	ได้ศึกษาการบริหาร

กลยทุธ์ของโรงเรียนในเครอืเซนต์	คาเบรียลเพือ่ส่งเสรมิการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ส�ารวจการพัฒนาหลักสูตร

มี	3	ด้าน	1)	ด้านการวางแผน	2)	ด้านการน�าไปปฏิบัติและ	

3)	ด้านการประเมินผล

	 Aloo,	Ajowi	Aloka	(2017,	p.3)	ได้ศกึษาอิทธิพล

การประเมินค่าการปฏิบัติงานของครูต่อประสิทธิผลของ

การประเมินผลของหลักสูตรในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของรัฐ	 ประเทศเคนยา	 ผลการศึกษาเสนอแนะว่าคณะ

กรรมการบริหารครูของประเทศเคนยา	ควรส่งเสริม	การ

ใช้รายงานเพื่อการตัดสินใจของครู	ในการน�าไปใช้พิจารณา

ต่อต�าแหน่งที่สูงขึ้น	 และส่งเสริมกลุ่มท�างานในโอกาสถัด

ไป	 เช่น	 ขั้นตอนการเคารพนับถือของครูและการยอมรับ

นโยบาย	 เพราะการศึกษารายงานซึ่งครูส่วนใหญ่ยอมรับ

การประเมินค ่าผลการปฏิบัติงานของครู	 (Teacher	 

Performance	Appraisal	=	TPA)	ด้วยมุมมองท่ีควรจะ

ใช้ในการตัดสินต่อการส่งเสริมให้ได้รับต�าแหน่งสูงข้ึนอย่าง

เหมาะสมต่อครูเหล่านั้น

	 จากการสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหาร	

การบริหารหลักสูตร	 การพัฒนาหลักสูตร	 การสรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้	การบริหารหลักสูตรควรก�าหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้	ก�าหนดเนื้อหา	กิจกรรมและการประเมินผลการ

เรยีนรู	้การวางแผนหลักสตูรของสถานศกึษา	ควรด�าเนนิการ

ดังนี้	1)	ก�าหนดแผนงาน	โครงการและกิจกรรม	2)	ประชา

ชามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร	3)	ชุมชน	เข้าร่วม

วางแผนพัฒนา	4)	การประกันคุณภาพการน�าหลักสูตรไป

ปฏิบัติมีดังนี้	1)	จัดท�าแผนการเรียนรู้	2)	จัดกระบวนการ

เรียนรู้	3)	เตรียมครู	อาจารย์	สถานที่และสื่อการเรียนรู้	4)	

การประเมินผลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 5)	 ก�าหนด

ผู้รับผิดชอบ	6)	จัดท�าปฏิทินปฏิบัติงาน	และการประเมิน

ผลหลักสูตร	มีดังนี้	1)	มีการประเมินผล	2)	การประเมิน

ผลความส�าเร็จของแผนงาน	โครงการและกิจกรรม	3)	การ

ประเมินผลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	สามารถสรุปใน

เรือ่งกระบวนการบริหารและการบรหิารหลักสตูร	ประกอบ

ด้วย	3	 ข้ันตอน	ได้แก่	1)	การวางแผน	(Planning	=	P)	

2)	การน�าแผนไปปฏิบัติ	(Implementation	=	I)	3)	การ

ประเมินผล	(Evaluation	=E)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ
ประกอบด้วย

1.	ด้านการวางแผน
2.	ด้านการน�าไปปฏิบัติ
3.	ด้านการประเมินผล

ความต้องการจ�าเป็นของผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	PNI

Modified

แนวทางการบริหารหลักสูตร
ผู้ก�ากับการต�ารวจ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 161

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	

Research)	 การบริหารหลักสูตรผุ้ก�ากับการต�ารวจ	 รุ่นท่ี	

124	พุทธศักราช	2563

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากร	คือ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	หลักสูตรผู้

ก�ากับการต�ารวจ	รุ่นที่	124	พ.ศ.	2563	จ�านวน	160	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้ก�ากับการต�ารวจ	รุ่นที่	124	พ.ศ.	2563	จ�านวน	128	คน	

(Cohen,	J,	1988,	p.	55)	โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	

(Simple	random	sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 แบบสอบถามมาตรวัด	 5	 ระดับ	 ตามแบบของ	 

Rensis	 Likert	 สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์	 ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารหลักสูตรผู้

ก�ากับการต�ารวจ	 และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร

หลักสตูรผู้ก�ากบัการต�ารวจ	เพือ่เป็นข้อมลูในการเสรมิสร้าง

พัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป	 ค่าดัชนีความสอดคล้อง

เท่ากับ	 0.87	 ค่าความเชื่อมั่นและค่าสัมประสิทธิ์	 อัลฟา	

(Alpha	Coefficient)	ของครอนบาค	(Cronbach)	เท่ากับ	

0.94

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ขออนุญาตผู้บังคับการวิทยาลัยการต�ารวจ	โดย

ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและ

	 3.	จัดเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้	น�าไปวเิคราะห์โดยวธีิการหาค่า

เฉล่ียและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ประเมนิความต้องการ

จ�าเป็นของการบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	เปรียบ

เทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ของการบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	โดยใช้

เทคนิคหรือการค�านวณหาค่าดัชนี	Priority	Needs	Index	

Modified	(PNI
Modified

)	เพื่อระบุความต้องการจ�าเป็นจาก

สูตร

PNI
Modified

	(นงลักษณ์	วิรัชชัย	และสุวิมล	ว่องวานิช,	2542)

สูตร	PNI
Modified

		=	(I	–	D	>	/D)

	 I		=	สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตร

ผู้ก�ากับการต�ารวจ

	 D	 =	 สภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรผู ้

ก�ากับการต�ารวจ

	 และวิเคราะห์เชิงเนื้อหาการบริหารหลักสูตรผู้

ก�ากับการต�ารวจตามข้อเสนอของผู้เข้ารับการอบรม

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ได้แก่	ค่าความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	และค่าดัชนี	PNI
Modified

ผลกำรวิจัย
	 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี	1

	 1.	สภาพปัจจุบันหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	ใน

ด้านการน�าหลักสูตรไปใช้	อยู่ในล�าดับท่ี	1	มีค่าเฉลี่ย	3.81	

อยู่ในระดับมาก	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	0.89

	 2.	สภาพปัจจุบันหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	ใน

ด้านการประเมิน	อยู่ในล�าดับท่ี	2	มีค่าเฉลี่ย	3.64	อยู่ใน

ระดับมาก	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.01

	 3.	สภาพปัจจุบันหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	ใน

ด้านการวางแผน	อยู่ในล�าดับท่ี	3	มีค่าเฉลี่ย	3.62	อยู่ใน

ระดับมาก	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.97

	 4.	สภาพที่พึงประสงค์หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	

ในด้านการวางแผน	อยู่ในล�าดับท่ี	1	มีค่าเฉลี่ย	4.28	อยู่

ในระดับมากท่ีสุด	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	0.80

	 5.	สภาพที่พึงประสงค์หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	

ในด้านการน�าไปปฏิบัติ	อยู่ในล�าดับท่ี	2	มีค่าเฉลี่ย	4.25	

อยู่ในระดับมาก	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	0.79

	 6.	สภาพที่พึงประสงค์หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	

ในด้านการประเมินผล	อยู่ในล�าดับที่	3	มีค่าเฉลี่ย	4.15	อยู่

ในระดับมาก	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	0.91

	 7.	ความจ�าเป็นในหมวดวิชาบริหารจัดการ	วิชา

คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณต�ารวจ	อยู่ในล�าดับ

ที่	1

	 8.	ความต้องการในหมวดวิชาบริหารจัดการ	วิชา

คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณต�ารวจ	อยู่ในล�าดับ

ที่	2
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	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	2

	 1.	การบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจในด้าน

การวางแผนในภาพรวม	พบว่า	ค่า	PNI
Modified		

เท่ากับ	0.18	

ล�าดับ	PIE	อยู่ในล�าดับที่	1	จุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม	ได้แก่	

ประชาชนมีส่วนร่วม	 การประเมินผลกิจกรรม	 ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติสนับสนุน	เนื้อหา	และจุดประสงค์การเรียน

รู้

	 2.	การบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจในด้าน

การประเมินผลในภาพรวม	พบว่า	ค่า	PNI
Modified		

เท่ากับ	

0.14	ล�าดับ	PIE	อยู่ในล�าดับที่	2	จุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม	

ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประเมิน

ผลการปฏิบัติ	 วิทยาลัยการต�ารวจประเมินผลการปฏิบัต	ิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประเมินผล

ทฤษฎี	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี

การประเมินผล

	 3.	การบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจในด้าน

การน�าแผนไปปฏิบัติในภาพรวม	 พบว่า	 ค่า	 PNI
Modified		

เท่ากับ	0.12	ล�าดับ	PIE	อยู่ในล�าดับที่	3	จุดอ่อนหรือภาวะ

คุกคาม	ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีการประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	วิทยาลัยการ

ต�ารวจจดักระบวนการเรยีนรู	้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัยจดัท�าแผนการเรยีนรู	้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัยก�าหนดผู้รับผิดชอบ	วิทยาลัยการต�ารวจ

มีการประเมินผลภาคปฏิบัติ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยจัดท�าปฏิทินการปฏิบัติงาน	และวิทยาลัยการ

ต�ารวจเตรียมครู	สถานที่

	 4.	การบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	ในด้าน

การวางแผนในภาพรวม	พบว่า	ค่า	PNI
Modified

	เท่ากับ	0.18	

ล�าดับ	PIE	อยู่ในล�าดับที่	1	จุดแข็งหรือโอกาส	ได้แก่	กอง

บญัชาการศกึษาให้ประชาชนมส่ีวนร่วม	ชมุชนร่วมวางแผน

พัฒนาหลักสูตร	จัดแผนงานโครงการวิทยาลัยการต�ารวจ

และแผนงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

	 5.	การบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	ในด้าน

การประเมินผลในภาพรวม	 พบว่า	 ค่า	 PNI
Modified	

เท่ากับ	

0.14	จุดแข็งหรือโอกาส	ได้แก่	วิทยาลัยการต�ารวจประเมิน

ผลทฤษฎี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเมินผลส�าเร็จ	 วิทยาลัยการต�ารวจประเมินผลส�าเร็จ	

และวิทยาลัยการต�ารวจมีการประมวลผล

	 6.	 การบริหารหลักสูตรผู ้ก�ากับการต�ารวจ	 ใน

ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติในภาพรวม	พบว่า	ค่า	PNI
Modified		

เท่ากับ	0.12	จุดแข็งหรือโอกาส	ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกระบวนการเรียนรู้	 วิทยาลัย

การต�ารวจก�าหนดผู้รับผิดชอบ	วิทยาลัยการต�ารวจจัดท�า

แผนการเรียนรู้	และวิทยาลัยการต�ารวจมีการประมวลผล

ทฤษฎี

กำรอภิปรำยผล
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นล�าดับ

การบริหารหลักสูตร	โดยใช้สถิติ	PNI
Modified

	พบว่า

	 1.1	การวางแผน

	 	 1)	 ประชาชนมีส่วนร่วม	 หมายความ

ว่า	ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนมีความ

ต้องการจ�าเป็นอยู่ในล�าดับที่	 1	 สอดคล้องกับส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 (2551)	 การบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา	 ต้องส่งเสริมการด�าเนินงานแบบมี

ส่วนร่วม

	 	 2)	การประเมนิผล	มคีวามต้องการจ�าเป็น

อยู่ในล�าดับท่ี	2

	 	 3)	กิจกรรม	มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่

ในล�าดับท่ี	3

	 	 4)	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุน	

มีความต้องการจ�าเป็นอยู่ในล�าดับท่ี	4

	 	 5)	เนื้อหา	มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่ใน

ล�าดับท่ี	5

	 	 6)	จดุประสงค์การเรยีนรูม้คีวามต้องการ

จ�าเป็น	อยู่ในล�าดับท่ี	6

	 การอภิปรายผลจะเห็นได้ว่าท้ัง	 6	หัวข้อเป็นจุด

อ่อนของการวางแผนหลักสูตรท่ีมีความต้องการจ�าเป็น

ต้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน	 เพราะเป็นจุดอ่อนหรือ

ภาวะคุกคาม	เนื่องจากค่า	PNI
Modified

	มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ในภาพรวมของการวางแผน	(นงลักษณ์	วิรัชชัย	และสุวิมล	

ว่องวานิช,	2542)

	 อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีจุดอ่อนที่มีความต้องการ

จ�าเป็นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้	 กองบัญชาการ

ศึกษา	 วิทยาลัยต�ารวจ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ควรให้ความ

สนใจประชุมเพื่อปรับปรุงอย่างจริงจัง	จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของผู้เข้ารับการอบรมดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน	แต่

ก็มีจุดแข็งที่ควรส่งเสริม	หรือรักษาความเป็นจุดแข็ง	ได้แก่

	 1.	กองบัญชาการศึกษา	ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ล�าดับที่	1

	 2.	ชุมชนร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรล�าดับท่ี	2

	 3.	แผนงานโครงการวิทยาลัยต�ารวจ

	 4.	แผนงานโครงการมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

	 ส�าหรับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและชุมชน

ส่งมอบแผนพัฒนาหลักสูตร	 เห็นควรรักษาความเป็นจุด

แข็ง	กล่าวคือ	ควรให้ความส�าคัญของการพัฒนาหลักสูตร

มีฐานแนวคิดจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความ

เป็นพลวัตจะต้องค�านึงถึงบริบทของภูมิสังคมให้มาก	(วิชัย	

วงษ์ใหญ่,	2552,	น.	25)

	 1.2	การน�าหลักสูตรไปปฏิบัติ

	 	 1)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	มีการประมวลผล	มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่ใน

ล�าดับที่	1

	 	 2)	วิทยาลัยการต�ารวจ	จัดกระบวนการ

เรียนรู้	มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่ในล�าดับที่	2

	 	 3)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	จัดท�าแผนการเรียนรู้มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่

ในล�าดับท่ี	3

	 	 4)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	ก�าหนดผู้รับผิดชอบ	อยู่ในล�าดับที่	4

	 	 5)	 วิทยาลัยการต�ารวจ	 มีการประเมิน

ผล	อยู่ในล�าดับที่	5

	 	 6)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	จัดท�าปฏิทินการปฏิบัติงาน	อยู่ในล�าดับท่ี	6

	 	 7)	วิทยาลัยการต�ารวจ	เตรียมครู	สถาน

ที่	อยู่ในล�าดับที่	7

	 ทัง้	7	หวัข้อ	เป็นจุดอ่อนหรอืภาวะคุกคามเนือ่งจาก

ค่า	PNI
Modified

	สงูกว่าค่าเฉลีย่ในภาพรวมของการน�าหลกัสตูร

ไปปฏิบัติ	(นงลักษณ์	วิรัชชัย	และสุวิมล	ว่องวานิช,	2542)	

มีความต้องการจ�าเป็นในการที่จะต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผล	เห็นควรน�าหลักสูตรไป

ใช้ตามแนวคิดของ	โบชอง	(Beauchamp,	1975,	p.164	

อ้างถึงในสุนีย์	ภู่พันธ์,	2546,	น.	220-221)	ที่เสนอว่าการ

น�าหลักสูตรไปปฏิบัติ	 ประกอบด้วยกระบวนการส�าคัญ	

คือ	 การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน	 มีการเตรียมการ

ใช้หลักสูตร	 เร่ิมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	 การ

วางแผนด้านระบบการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	

การวางแผนการด�าเนินงาน	 การวางแผนการจัดการสอน	

กรวางแผนด้านระบบการสนับสนุน	 การเตรียมเอกสาร

หลักสูตรและการเตรียมความพร้อมให้แก่ครู	 ผู ้บริหาร	

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจการใช้หลักสูตร 

	 อย่างไรก็ตาม	อีก	6	หัวข้อ	ถึงแม้จะเป็นจุดแข็ง

หรือโอกาส	 เห็นสมควรที่จะต้องพัฒนาหรือรักษาระดับ

ความเป็นจุดแข็งหรือโอกาสไว้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนมีดังนี้

	 1)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จัด

กระบวนการเรียนรู้อยู่ล�าดับหนึ่ง	(1)

	 2)	วทิยาลยัต�ารวจ	ก�าหนดผูร้บัผดิชอบอยูใ่นล�าดบั

ท่ีสอง	(2)

	 3)	 วิทยาลัยต�ารวจ	 จัดท�าปฏิทินการปฏิบัติงาน

อยู่ล�าดับท่ีสาม	(3)

	 4)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เตรียมครูสถานท่ีอยู่ล�าดับท่ีสี่	(4)

	 5)	วิทยาลัยต�ารวจจัดท�าแผนการเรียนรู้อยู่ล�าดับ

ท่ีห้า	(5)

	 6)	 วิทยาลัยต�ารวจมีการประมวลผลทฤษฎี	 อยู่

ล�าดับท่ีหก	(6)

	 1.3	การประเมินผล

	 	 1)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 ประเมินผลการปฏิบัติ	 มีความต้องการจ�าเป็น	

อยู่ในล�าดับท่ี	1

	 	 2)	วิทยาลัยการต�ารวจ	ประเมินผลการ

ปฏิบัติ	มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่ในล�าดับท่ี	2

	 	 3)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	ประเมินผลทฤษฎี	มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่ใน

ล�าดับ	3

	 	 4)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	มีการประเมินผล	มีความต้องการจ�าเป็น	อยู่ใน

ล�าดับท่ี	4

	 2.	ผลการศกึษาหลกัสตูรผูก้�ากบัการต�ารวจ	สภาพ

ท่ีพึงประสงค์	และสภาพปัจจุบันของหลักสูตรผู้ก�ากับการ

ต�ารวจเฉพาะส่วน	หมวดวิชาบริหารจัดการ	วิชาคุณธรรม	

จริยธรรม	และจรรยาบรรณต�ารวจ
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	 2.1	การวางแผน

	 สภาพพึงประสงค์	3	อันดับแรก	ได้แก่	1)	เนื้อหา	

ระดับมากที่สุด	2)	กิจกรรม	ระดับมากที่สุด	3)	จุดประสงค์

การเรียนรู้	ระดับมากที่สุด

	 สภาพปัจจุบัน	 1)	 เนื้อหา	 ระดับมากที่สุด	 2)	

กิจกรรม	ระดับมากที่สุด	3)	จุดประสงค์การเรียนรู้	ระดับ

มาก

	 และสภาพปัจจุบันที่น่าสนใจ	 ที่อยู่ในระดับปาน

กลาง	ได้แก่	1)	กองบญัชาการศกึษาเปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 2)	 ชุมชนร่วมวางแผน

พัฒนาหลักสูตร	ระดับปานกลาง	3)	ประชาชนมีส่วนร่วม	

อยู่ในระดับปานกลาง

	 การอภิปรายผล	จะเห็นได้ว่า

	 สภาพที่พึงประสงค์	3	อันดับแรก	ได้แก่	เนื้อหา	

กิจกรรม	และจุดประสงค์การเรียนรู้	เป็นสิ่งที่ผู้เข้ารับการ

อบรมหลักสตูรผูก้�ากบัการต�ารวจ	มคีวามเหน็	อย่างไรกต็าม

เมื่อมาพิจารณาจากสภาพปัจจุบันจะเห็นว่ายังอยู่ในระดับ

มาก	 ที่น่าสนใจไปกว่าน้ันคือสภาพปัจจุบันที่อยู่ในระดับ

ปานกลาง	ได้แก่	กองบัญชาการศึกษาให้ประชาชนมีส่วน

ร่วม	ชุมชนร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตร	และประชาชนมี

ส่วนร่วมการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล

ควรพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง

	 2.2	การน�าหลักสูตรไปปฏิบัติ

	 สภาพที่พึงประสงค์และสภาพปัจจุบัน	3	อันดับ

แรก

	 1)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เตรียมครู	สถานที่	ระดับมาก

	 2)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ก�าหนดผู้รับผิดชอบ	ระดับมาก

	 3)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัด

ตารางก�าหนดผู้รับผิดชอบ	ระดับมาก

	 ใน	3	เรื่องนี้สามารถที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลได้	 กล่าวคือจะต้องพัฒนาปรับปรุง

การน�าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น	

สามารถให้ไปถึงระดับมากที่สุดได้ด้วยการจัดท�าอย่าง

จริงจังเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของผู้เข้ารับ

การอบรม

	 2.3	การประเมินผล

	 สภาพที่พึงประสงค์และสภาพปัจจุบัน	3	อันดับ

แรก	ได้แก่

	 1)	 วิทยาลัยการต�ารวจ	 ประเมินผลการปฏิบัติ	

ระดับมาก

	 2)	วิทยาลัยการต�ารวจ	ประเมินผลทฤษฎี	ระดับ

มาก

	 3)	 วิทยาลัยการต�ารวจ	 มีการประเมินผลทุก

รายการยังอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสามารถจะพัฒนาไปสู่ระดับ

มากท่ีสุดได้อีก	ดังนั้นวิทยาลัยการต�ารวจเห็นควรทบทวน

การประเมินผลท้ังภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ	ว่าการประเมิน

ผลครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงใด	 ควรที่จะ

ประเมินผลพิจารณาผลย้อนกลับเพื่อเข้าสู่ปัจจัยน�าเข้า	จัด

กระบวนการให้มปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิลต่อไปได้

อกี	อย่างไรกต็ามมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

ก็เช่นเดียวกัน	อยู่ในล�าดับท่ี	4	ท้ังเร่ืองประเมินผลทฤษฎี

และปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 ก็ยังสามารถที่จะพิจารณาให้

มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลถึงระดับมากท่ีสุดอีก	ทั้งนี้

โดยการจัดการประชุมติดตามการประเมินผล	 แล้วเพิ่ม

ความเข้มงวดในเรื่องการประเมินผลทั้งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่กระบวนการ	

ควรส่งเสริมการใช้รายงานประเมินผลหลักสูตรจากการ

ประเมินค่าการปฏิบัติงานของครูต่อประสิทธิผลของการ

ประเมินผลหลักสูตร	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Aloo,	

Ajowi	Aloka	(2017,	p.	3)	ได้ศึกษาอิทธิพลการประเมิน

ค่าการปฏิบัติงานของครูต่อประสิทธิผลของการประเมิน

ผลหลักสูตร	เห็นควรส่งเสริมการายงานประเมินหลักสูตร

เพื่อการตัดสินใจในการน�าไปใช้ต่อการเลื่อนต�าแหน่งท่ีสูง

ขึ้น

	 การอภิปรายท้ัง	4	หัวข้อของการประเมินผลตาม

หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	มีความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน

ทีจ่ะต้องแก้ไขปรับปรงุให้เกดิการพฒันา	เพราะเป็นจดุอ่อน

หรือภาวะคุกคาม	 เนื่องจากค่า	 PNI
Modified

	 มีค่าสูงกว่าค�่า

เฉลีย่ของภาพรวมในเรือ่งการประเมนิผล	(นงลกัษณ์	วริชัชยั	

และสวุมิล	ว่องวานชิ,	2542)กองบญัชาการศกึษาโดยส�านกั

การศึกษาและประกันคุณภาพควรนัดประชุม	3	ฝ่ายของผู้

เก่ียวข้องกับหลักสูตรเป็นอย่างน้อย	ได้แก่	ผู้แทนส�านักการ

ศึกษาและประกันคุณภาพ	กองบัญชาการศึกษา	วิทยาลัย

การต�ารวจ	และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและภาวะคุกคามในเรื่องการประเมินผล

ทั้ง	 4	 หัวข้อย่อยดังกล่วข้างตัน	 แต่อย่างไรก็ตามในส่วน
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ที่เป็นจุดแข็งหรือโอกาส	 มีความต้องการจ�าเป็นเร่งด่วน

ที่จะต้องพัฒนาและรักษาความเป็นจุดแข็งหรือโอกาสไว	้

เนื่องจากค่า	 PNI
Modified

	 มีค่าต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวม

ของการประเมินผล	 (นงลักษณ์	 วิรัชชัย	 และสุวิมล	 ว่อง

วานิช	,	2542)	ได้แก่

	 1.	วิทยาลัยต�ารวจ	ประเมินผลทฤษฎี

	 2.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเมินผลส�าเร็จ

	 3.	วิทยาลัยต�ารวจ	ประเมินผลส�าเร็จ

	 4.	วิทยาลัยต�ารวจ	มีการประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
	 แนวทางการบริหารหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ

เห็นควรด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ส�านักการศึกษาและประกันคุณภาพ	 กอง

บัญชาการศึกษา	วิทยาลัยการต�ารวจและมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ควรจัดประชุมด้านการวางแผน

ร่วมกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัยสาม

ฝ่าย	 รวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วม	 ในการวางแผน

หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจเฉพาะส่วน	 ด�าเนินการจัดให้

มีการประเมินผลทั้งในภาคบรรยาย	 (ทฤษฎี)	 และภาค

ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยลัย	 และ

การปรับตารางกิจกรรม	การเรียน	การสอนปรับปรุงด้าน

เน้ือหา	จุดประสงค์	การเรียนรู้โดยเร่งด่วนและโดยฉพาะ

ส�านักงานต�ารวจแห่ชาติ	 เห็นควรให้การสนับสนุน	 และ

ให้ความส�าคัญอย่างจริงจังในหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	

เฉพาะส่วน

	 2.	 ด้านการน�าหลักสูตรไปปฏิบัติของหลักสูตร

ผู้ก�ากับการต�ารวจ	 เฉพาะส่วน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬลง

กรณราชวทิยาลยัเหน็ควรมกีารประมวลผลทัง้ภาคบรรยาย	

(ทฤษฎี)	และภาคปฏิบัติ	จากตารางการฝึกท่ีมหาวิทยลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตร	4	วัน	3	คืน	ให้

วทิยาลยัการต�ารวจจดักระบวนการเรียนรูแ้ละมหาวิทยาลยั

มหาจฬุลงกรณราชวทิยาลยัจดัท�าแผนการเรยีนรูซ้ึง่ถอืเป็น

เร่ืองเร่งด่วนสามล�าดับแรกในหลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ	

เฉพาะส่วน

	 3.	 ด้านการประเมินผลของหลักสูตรผู้ก�ากับการ

ต�ารวจ	 เฉพาะส่วน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	เห็นสมควรมีการประเมินผล	หรือให้ความส�าคัญ

ในด้านการประเมินผลในขณะเดียวกันวิทยาลัยการต�ารวจ

ต้องน�าผลการปฏิบัติน�ามาใช้ต่อไป

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 เหน็ควรน�าผลการวิจยั	น�าเสนอผู้บัญชาการต�ารวจ

แห่งชาติ	 เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนหลักสูตร	 ผู้ก�ากับ

การต�ารวจ	 ก�าหนดเป็นนโยบายและให้ความส�าคัญ	 เพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร

	 เห็นควรส่งผลการวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 วิทยาลัยการต�ารวจ	 ส�านักการศึกษาและประกัน

คุณภาพ	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เพื่อน�าไปพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล

 ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 เห็นควรท�าวิจัยในหัวข้อการติดตามประเมินผล

หลักสูตรผู้ก�ากับการต�ารวจ
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Abstract

	 This	study	aimed	to	explore	the	perspectives	of	human	resources	professionals	on	the	nature	

of	 intercultural	communicative	competence	and	its	application	within	the	Thailand	hotel	 industry	

through	qualitative	interviews.	As	human	resources	professionals	are	considered	to	be	one	of	the	

direct	 practitioners	 in	 the	 industry,	 their	 insights	 and	 perspectives	 on	 the	 intercultural	 communi 

cative	competence	of	hotel	workers	were	valuable	for	the	current	study.	The	subjects	included	eight	 

human	resources	professionals	purposively	selected	from	upscale	hotels	in	Samui	island.	Two	research	 

questions	were	posed:	“What	constitutes	intercultural	communicative	competence	according	to	human	

resources	professionals?,”	and	“To	what	extent	do	Thai	hotel	workers	currently	possess	intercultural	

communicative	competence	according	to	human	resources	professionals?”	Results	revealed	that	the	

components of intercultural communicative competence from a human resources perspective were 

grouped	under	five	core	categories	including	attitude,	cultural	empathy,	experience,	interaction	invol 

vement,	and	personal	attributes.	In	regard	to	the	extent	of	intercultural	communicative	competence	

of	Thai	hotel	workers	who	worked	in	the	line	level	and	management	level	positions,	the	majority	of	

interviewees	described	their	level	of	 intercultural	communicative	competence	as	being	‘relatively	

good’	and	‘better	than	relatively	good,’	respectively.	Other	relevant	headings	in	the	Thailand	hotel	

industry	from	a	human	resources	perspective	were	also	discussed.

Keywords: Intercultural	 Communicative	 Competence,	 human	 resources	 development,	 workplace	 

                diversity
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เชิงคุณภาพ	 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในอุตสาหกรรมบริการ	

ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองต่างๆ	 จึงควรค่าแก่การศึกษา	 งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	(Purposive	Sampling)	ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จ�านวน	8	คนได้รับการคัดเลือกจากโรงแรมระดับสูง

ในอ�าเภอเกาะสมุย	ค�าถามวิจัยหลักมี	2	ข้อได้แก่	องค์ประกอบหลักของความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

คืออะไร	 และพนักงานโรงแรมในปัจจุบันมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอยู่ในระดับใดในมุมมองของผู้

เช่ียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์	ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบหลักของความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

จากมุมมองของผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จัดออกเป็น	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	ทัศนคติ	ความสามารถในการเข้าใจ

ความรู้สึกของผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น	 ประสบการณ์	 การมีปฏิสัมพันธ์และความเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมาจากวัฒนธรรม

อื่น	และคุณลักษณะส่วนบุคคล	นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายประเด็นอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรมผ่านมุมมอง

ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ในงานวิจัยนี้

ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม,	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,	ความหลากหลายของบุคลากร 

													ในองค์กร

Introduction
	 Intercultural	communicative	competence	

refers	to	“a	complex	of	abilities	needed	to	perform	

effectively	 and	 appropriately	 when	 interacting	

with	others	who	are	linguistically	and	culturally	

different	from	oneself”	(Fantini,	2007,	p.9)	The	

concept of intercultural communicative com 

petence	 has	 gained	 attention	 from	 several	 

researchers	 for	 decades.	 It	 was	 historically	 de 

veloped	from	research	focusing	on	Western	ex 

patriates and their cultural adjustment in the 

1950s,	1960s,	and	early	1970s	(Sinicrope	et	al.,	

2007)	 In	 the	 late	 1970s	 and	 1980s,	 the	 inter 

cultural	 competence	 research	 expanded	 to	

broader	 contexts	 including	 international	 bu 

siness,	cross-cultural	training,	and	internationali 

zation	of	education	(Sinicrope	et	al.,	2007)	In	the	 

hospitality	and	tourism	context,	past	research	has	

alternatively applied the concept of intercultural 

communicative competence to three primary  

approaches	to	interactions	between	people	from	

different	cultural	backgrounds	including	visitors	

and	the	host	community,	visitors	and	the	local	

workforce	in	the	industry,	and	among	the	workforce	

from	different	cultures	(Blanton,	1981;	Cohen	&	

Cooper,	1986;	Kriegl,	2000;	Lam	&	Singh,	2018;	

Pimapunsri,	2008;	and	Sharifi-Tehrani	et	al.,	2019).	

	 While	 interactions	between	visitors	and	

members	of	 the	host	community	were	usually	

regarded	as	brief	and	superficial,	those	between	

visitors	 and	 local	 workforce	 in	 the	 industry	 

represented more for occupational purposes 

(Cohen	 &	 Cooper,	 1986)	 It	 can	 especially	 be	

seen	in	the	hotel	sector	where	its	workers	must	

serve	and	satisfy	the	needs	of	guests,	as	well	as	

interact	with	colleagues	from	different	cultures.		

As	 the	 hospitality	 and	 tourism	 industry	 grows,	

Thailand,	especially	its	tourist	destination	such	as	

Samui island must strive to retain its international 

competitiveness with a supply of internationally 

and	 interculturally	 competent	 workers.	 It	 has	

been	suggested	that	the	presence	of	a	diverse	

workforce	 can	 help	 companies	 to	 understand	

cultural	differences	and	better	serve	customers	

in	various	markets	(Pimapunsri,	2008).
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	 This	 study	 is	 part	 of	 a	 larger	 research	

project	 entitled	 “Intercultural	 Communicative	

Competence	of	Thai	Hotel	Workers:	A	Study	of	

Upscale	Hotels	in	Samui	Island”	where	a	mixed	

methods approach and two separate studies were 

conducted	with	 two	main	 stakeholders	 in	 the	

industry.	While	in	another	study	self-assessment	

surveys	 were	 conducted	 with	 514	 Thai	 hotel	 

workers	who	represent	an	output	of	hospitality	and	

tourism	training	and	educational	programs	offered	

in	 Thailand	 for	 investigating	 factors	 influencing	

Thai	hotel	workers’	intercultural	communicative	

competence,	qualitative	interviews	were	utilized	

to	explore	the	perspectives	of	human	resources	

professionals	in	this	study.	As	human	resources	

professionals	 are	 considered	 to	be	one	of	 the	

direct	practitioners	in	the	industry,	their	insights	

and perspectives on the intercultural communi 

cative	competence	of	hotel	workers	are	valuable	

for	the	current	study.	In	addition,	findings	from	

this	study	will	be	valuable	for	both	private	and	

public	hospitality	and	tourism	sectors	in	Thailand.	

Research Objectives
	 The	purpose	of	this	study	is	to	explore	

the perspectives of human resources profes 

sionals on the nature of intercultural com 

municative competence and its application within 

the	hotel	industry	through	qualitative	interviews.	

Literature review
	 In	 the	 hospitality	 and	 tourism	 context,	

the	concept	of	ICC	was	examined	in	the	research	

of	Blanton	(1981);	Cohen	&	Cooper	(1986);	Kriegl	

(2000);	 Lam	&	 Singh	 (2018);	 Pimapunsri	 (2008);	

and	Sharifi-Tehrani	et	al.	(2019).	The	nature	of	the	

hospitality and tourism industry necessitates the 

interactions of visitors and employees in the in 

dustry	both	directly	and	indirectly,	thus	highlighting	

the	importance	of	communication	among	people	

from	different	cultural	backgrounds.	According	to	

Blanton	(1981),	there	is	a	greater	demand	in	the	

hospitality and tourism industry for intercultural 

understanding	and	communicative	competence	in	

relation	to	other	occupations.	As	Lam	and	Singh	

(2018)	also	pointed	out,	the	hostel	staff	serves	

as	an	embassy	for	guests	and	host	community	

to	culturally	interact	with	one	another.

	 Apart	 from	 interactions	 with	 visitors,	 

employees in the hospitality and tourism in 

dustry	 also	 interact	 with	 colleagues	 from	 dif 

ferent	cultures.	Most	past	research	has	pointed	

out	that	many	hotel	companies	try	to	make	an	

effort to address the diversity issue for three main 

reasons:	demographic	changes,	globalization,	and	 

marketing.	Since	the	workforce	is	increasingly	more	

diverse,	 the	 need	 for	 companies	 to	 reflect	 de 

mographic	changes	is	of	vital	importance.	Over	the	

years,	many	hotel	companies	have	realized	that	 

multiple	benefits	of	workplace	diversity	such	as	com 

petitive	 advantage,	 effective	 knowledge	 tra 

nsfer,	and	effective	productivity	can	be	achieved	

by	managing	 diversity	 wisely.	 Diversity	 in	 the	 

workforce	can	help	companies	to	develop	their	capa 

bility	of	understanding	customers’	needs	and	en 

gaging	in	long-term	business	relations	with	them.	

A	diverse	collection	of	skills	and	experiences	such	

as	 language	 and	 cultural	 understanding	 allows	

a	company	to	provide	quality	service	to	guests	

on	a	global	level.	Kriegl	(2000)	also	pointed	out	

that	 the	 ability	 to	 communicate	 with	 foreign	

guests	along	with	cultural	sensitivity	is	an	asset	

to	international	hospitality	workers.

	 Arasaratnam	and	Doerfel	(2005)	conducted	

qualitative	interviews	with	participants	who	had	

interactions with people from different cultures on 

a	regular	basis.	Five	variables	emerging	from	the	

results of word cluster analysis in the Arasaratnam 
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and	 Doerfel’s	 (2005)	 study	 included	 empathy,	

motivation,	 attitude	 towards	 other	 cultures,	 

experiences,	 and	 listening.	 From	 the	 results	of	

the	previous	study,	Arasaratnam	(2006)	employed	

quantitative	 survey	 research	method	and	path	

analysis	to	investigate	the	relationships	among	five	

constructs	(cultural	empathy,	motivation,	attitude	

towards	 other	 cultures,	 experience,	 and	 inter 

action	involvement)	associated	with	an	individual’s	

intercultural	communicative	competence.

	 This	 study	 expanded	 the	 scope	 of	 in 

tercultural communicative competence research 

to	a	broader	context.	While	Arasaratnam	(2006)	

mainly	discussed	undergraduate	students	 from	

different	nationalities,	the	current	study	focused	

on the perspectives of human resources pro 

fessionals	in	the	Thailand	hotel	industry.	Specific	

research	questions	for	the	current	study	were	as	

follows:

	 1 . 	 What	 const i tutes	 intercultural	 

communicative	competence	according	to	human	

resources	professionals?

	 2.	To	what	extent	do	Thai	hotel	workers	

currently possess intercultural communicative 

competence	 according	 to	 human	 resources	 

professionals?

Figure 1 Conceptual Framework of the Research

Research Methodology
	 This	study	was	qualitative-based.	In-depth	

interview	was	utilized	to	explore	the	perspectives	

of human resources professionals from upscale 

hotels in Samui island on the nature of intercultural 

communicative competence and its application 

within	the	hotel	industry.

Population and Sample
	 As	 in	many	other	parts	of	 the	country,	

hotel ownership in Samui island is divided 

into	two	main	groups:	 independent	hotels	and	

chain	hotels	under	both	local	and	international	 

management.	Listed	by	TripAdvisor	(2018)	there	

were	 11	 key	 local	 hotel	 companies	 in	 Samui	

including	Aspira	Hospitality,	 B2	Hotels,	 Cape	&	

Kantary	 Hotels,	 Centara	 Hotels	 &	 Resorts,	 Im 

perial	Hotels	&	Resorts,	Muang	Samui	Group,	Sala	

Hospitality	Group,	Sawasdee	&	Woraburi	Group,	

Siam	Hotels	&	Resorts,	The	Erawan	Group,	and	

TCC	Hotels	Group.	 In	 line	with	 the	 local	hotel	

companies,	the	following	eight	international	hotel	

companies	also	play	a	significant	role	in	Samui	

island:	Accor,	Best	Western	International,	Hilton	

Hotels	 Corp.,	 InterContinental	 Hotels	 Group,	

Marriott	International,	Melia	Hotels	International,	

Minor	International,	and	Onyx	Hospitality	Group.	

	 In	 this	 study,	 purposive	 sampling	 was	 

applied to select participants who could represent 

and	reflect	the	perspectives	of	human	resources	

professionals	 within	 the	 following	 criteria:	 (a)	

interview	 eight	 subjects	 (out	 of	 11	 local	 chain	

hotels	 and	 eight	 international	 chain	 hotels	 in	

Samui	island),	(b)	participants	must	primarily	be	
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human	resources	or	training	managers	or	any	higher	

position	 in	 human	 resources	 professionals,	 (c)	 

participants	must	be	from	four-	and	five-star	hotels	

in	Samui	island,	(d)	four	out	of	eight	participants	

must	 be	 representative	 from	 the	 international	

chain	hotel,	and	(e)	four	out	of	eight	participants	

must	be	representative	from	the	local	chain	hotel.	

Participants who meet the imperative criteria were 

contacted via telephone for participation in the 

study.	Then,	the	appointment	confirmation	email	

and the interview script were delivered to each 

participant	prior	to	the	interview.	Interviews	were	

conducted	in	the	individual	offices	of	the	human	

resources	professionals	or	the	hotel	lobby	area/

hotel	restaurant	as	participants	saw	fit.

Research Tools
	 The	 interview	 script	 produced	 for	 this	

study	 comprised	 four	 sections	 of	 open-ended	

questions:	 (a)	 opening	 questions,	 (b)	 intro 

ductory	 questions,	 (c)	 key	 questions,	 and	 (d)	

ending	questions.	Two	opening	questions	were	

asked	to	obtain	demographic	and	organizational	

information.	Three	introductory	questions	were	

then followed to introduce the participants to 

the	concept	of	skills	and	competencies	needed	

for	hotel	workers	and	intercultural	work	settings	

as	the	foundation	for	the	key	questions	such	as	

“What	do	you	consider	to	be	the	key	component	

of	 intercultural	 communicative	 competence?,”	

“How	do	these	following	components	promote	

intercultural communicative competence and 

help	employees	in	the	Thailand	hospitality	and	

tourism	industry?,”	and	“To	what	extent	do	you	

think	 Thai	 hotel	 workers	 currently	 possess	 in 

tercultural	communicative	competence?”

Data Collection
	 Data	 were	 collected	 through	 quali 

tative interviews with human resources profess 

ionals.	The	interviews	were	audio	recorded	and	

each	 interview	 comprised	 14	 questions.	While	

the	 shortest	 interview	 was	 conducted	 26.20	 

minutes,	the	longest	interview	was	58.52	minutes.	In	 

essence,	 the	 average	 length	 of	 interview	 was	

43.92	minutes	 per	 person.	 Given	 the	 fact	 that	

most	of	 the	participants	utilized	Thai	 language	

for	 daily	 communication,	 the	 interviews	 were	

directed	 in	 Thai	 language	 for	 the	 convenience	

of	expressing	thoughts	and	remarks	with	respect	

to the intercultural communicative competence 

of	 hotel	 workers	 and	 its	 significance	 from	 a	 

human	resources	point	of	view.	As	data	became	

saturated	and	no	new	repeating	ideas	or	findings	

emerged	at	the	end	of	the	eighth	interviews,	the	

recruitment of additional participants was thus 

not	required	in	this	study.

Statistical Analysis
	 The	data	analytical	method	was	adapted	

from	Auerbach	and	Silverstein’s	(2003)	guidelines	

consisting	of	 five	 steps:	 (a)	 select	 the	 relevant	

text	 for	 further	 content	 analysis,	 (b)	 develop	

main	headings	based	on	open-ended	questions	

in	 the	 interview	 script,	 (c)	 group	 together	 re 

peating	ideas	and	relevant	statements	shared	by	

the	participants,	 (d)	 group	 repeating	 ideas	 into	

coherent	 categories	 under	 each	main	 heading,	

and	 (e)	 describe	 and	 interpret	 the	meaning	 of	

repeating	 ideas	and	coherent	 categories	under	

each	main	heading.

	 As	a	parallel	term	to	the	validity	in	quanti 

tative	 research,	 trustworthiness	 was	 a	 major	 

concern	 in	the	current	study.	 In	an	attempt	to	

contribute	 to	 trustworthiness,	 thick	description	

which	 refers	 to	 the	 process	 of	 describing	 the	
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interview	 data	 in	 extensive	 detail	 was	 applied	

(Creswell	 &	 Miller,	 2000)	 With	 a	 detailed	 des 

cription	 of	 human	 resources	 professionals’	 

perspectives on the nature of intercultural com 

municative competence and its application within the  

Thailand	hotel	 industry,	 the	 readers	can	easily	

follow	and	make	a	connection	between	findings	

from	the	current	study	and	their	own	point	of	view.	

As	Creswell	and	Miller	(2000)	pointed	out,	thick	

description also allows readers to understand that 

the	findings	from	the	study	are	credible	and	can	

be	applied	to	other	settings	or	similar	contexts.	

Overall,	three	main	themes	have	been	emerged	

from the interview data which were addressed 

further in results and discussion section of the 

current study as follows:

	 1.	Skills	and	competencies	for	workers	in	

the	Thailand	hotel	industry

	 2.	ICC	in	the	Thailand	hotel	industry	from	

a human resources perspective

	 3.	ICC	and	Thai	hotel	workers

Results and Discussion
 Sample Characteristics

	 Of	 the	eight	Thai	human	 resources	pro 

fessionals who accepted the invitation to  

participate	in	the	study,	three	were	males,	and	five	

were	females.	In	regard	to	current	job	position,	

one	was	 human	 resources	manager,	 two	were	

human	resources	&	training	manager,	three	were	

training	manager	or	alternatively	called,	learning	

and	development	manager,	and	two	were	human	

resources	director.	 The	average	 length	of	 time	

the	interviewees	had	worked	in	the	current	hotel,	

in	 the	hotel	 industry,	 and	 in	human	 resources	 

professionals	was	9	years	and	7	months	(M	=	9.66),	

16	years	and	6	months	(M	=	16.63),	and	14	years	

and	3	months	(M	=	14.31),	respectively	(Table	1).

Table 1

Sample Characteristics by Gender, Job Position, and Work Experience (N = 8)
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Table 2

Organizational Profile of Thai Human Resources Professionals in Samui Island (N = 8)

Organizational Characteristics
	 Among	the	eight	interviewees,	four	were	

representative	 from	 a	 local	 chain	 hotel,	 and	

another four were from an international chain 

hotel	 as	 part	 of	 purposive	 sampling	 criteria.	

The	average	number	of	permanent	employees	 

working	in	the	participants’	hotels	was	260	em 

ployees	 (M =	260.00),	 and	eight	expatriate	em 

ployees	(M	=	8.50).	The	ratio	of	expatriates	to	Thai	

employees	was	3:100.	The	nationalities	of	expatriates	

were	reported	varying	from	American,	Australian,	 

Burmese,	 Chinese,	 European,	 and	 Korean.	 A	 

majority	of	expatriates	worked	 in	management	

level	 positions	 including	 general	manager,	 exe 

cutive	chef,	supervisor,	director	or	higher	position	

in	any	department.

	 In 	 regard	 to	 percentage	 of 	 Tha i	 

hotel	workers	with	a	degree	 in	hospitality	 and	 

tourism,	an	estimated	25%	of	Thai	hotel	workers	

were	reported	having	this	degree	(Table	2).	This	 

finding	 was	 consistent	 with	 the	 study	 by	 

Chaisawat	 (2005)	 which	 indicated	 that	 the	 

hospitality	 and	 tourism	 education	 in	 Thailand	

was	 scarcely	 existent	 until	 a	 decade	 ago.	 Ac 

cording	to	Chaisawat	(2005)	the	major	boom	in	

Thai	hospitality	and	tourism	programs	had	been	

during	1999	to	2003.	The	total	number	of	academic	

institutions	offering	an	undergraduate	degree	in	

hospitality	and	tourism	increased	51%	from	51	in	

1999	to	77	in	2003	(Chaisawat,	2005)	As	a	result,	

Thai	employees	who	had	mostly	worked	in	the	

industry	more	than	ten	years	tend	to	graduate	

in	other	fields	of	study.

Skills and Competencies for Workers in the  

Thailand Hotel Industry

	 As	 part	 of	 introductory	 questions,	 all	

participants	were	asked	to	discuss	the	skills	and	

competencies	 which	 are	 essential	 for	 workers	

in	 the	 Thailand	 hotel	 industry.	 The	 majority	 

(7	 interviewees;	87.5%)	listed	top	three	ranked	

skills	and	competencies	that	they	believed	are	

required	 for	 workers	 in	 line	 level	 and	mana 

gement	level	positions.	As	represented	in	Figure	

2,	five	(62.5%)	out	of	eight	interviewees	agreed	

that	language	and	communication	skills	should	

be	ranked	number	one	followed	by	 functional	

and	technical	skills	with	respect	to	the	skills	and	

competencies	needed	for	line-level	workers.	As	

one	 participant	 clarified,	 “functional	 and	 tech 



174 Vol. 11 No. 3 September-December 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

nical	skills	are	trainable	during	both	on-the-job	

and	off-the-job	 training,	whereas	 language	and	

communication	skills	take	longer	time	for	training	

and	developing	those	who	do	not	possess	this	

competency	 from	 the	 beginning”	 (HR#6).	 Due	

to	the	fact	that	the	number	of	Chinese	tourists	

has consistently outpaced visitors from other 

countries	for	the	past	decade,	among	the	foreign	

languages	besides	English,	Chinese	language	was	

most	mentioned	during	the	interviews.	The	majority	

(6	interviewees;	75%)	added	that	those	who	are	

able	to	speak	or	communicate	in	Chinese	would	

be	first	considered	for	employment	in	the	hotel	

industry,	especially	in	Samui	island	these	days.

Figure 2 Top Three Skills for Line-level Hotel Workers (N = 8)

	 The	 six	 following	 skills	 and	 compe 

tencies	were	also	perceived	to	be	important	for	 

line-level	employees:	(a)	service	mind,	(b)	attitude/ 

open-minded,	(c)	problem	solving/critical	thinking,	

(d)	empathy,	(e)	innovation	skills,	and	(f)	Thainess	

(Thai	hospitality).	This	finding	was	consistent	with	

past	research	which	pointed	out	that	these	skills	

and competencies play an essential role for the 

success	in	the	hospitality	industry	(Annaraud,	2006;	

Baum,	2002;	Blue	&	Harun,	2003;	Christou,	2000;	

Kay	&	Moncarz,	2004;	Kiatkiri,	2014;	Lertwannawit	

et	al.,	 2009;	Martin	&	Davies,	2006).	As	 can	be	

seen	in	general	hotel	job	postings,	people	who	

work	in	the	hotel	are	expected	to	have	service	

mind	along	with	other	qualifications.	Half	of	the	

participants	 (4	 interviewees;	 50%)	 agreed	 that	

those who possess service mind tend to have 

service	skills	or	the	ability	to	appropriately	and	

effectively	provide	good	service	and	satisfy	the	

needs	of	hotel	guests.

	 Innovation	 skills	 and	 Thainess	 were	

also	mentioned	and	emerged	as	key	skills	and	 

competencies	 for	 line-level	 employees	 in	 the	 

current	study.	The	younger	generation	with	a	good	

knowledge	of	IT	or	e-commerce	applications,	such	

as	online	ticketing	and	reservation	service,	are	in	

high	demand	nowadays.	One	participant	added	

that	 she	 included	 this	 competency	 in	 the	 job	

requirements	and	qualifications	when	recruiting	

new	line-level	staff	(HR#4).
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Figure 3 Top Three Skills for Management-level Hotel Workers (N = 8)

	 Last	but	not	least,	Thainess	which	refers	

to	the	traditional	hospitable	character	of	the	Thai	

people	 was	 also	 emerged	 as	 one	 of	 the	 com 

petencies	 for	 line-level	 employees	 in	 the	 

current	 study.	 The	 concept	 of	 Thainess	 was	 

initiatively	launched	in	the	“2007	Seven	Amazing	 

Wonders	of	Thailand”	campaign	by	the	Tourism	Au 

thority	of	Thailand	(TAT)	to	promote	the	characte 

ristics	of	Thai	attractions	(TAT,	2018).	With	the	in 

tention	of	making	the	nation	stand	out	by	offering	

one	of	a	kind	of	experiences	to	tourists	visiting	

Thailand,	the	concept	of	Thainess	also	covers	the	

unique	art	of	Thai	living	which	refers	to	traditional	

Thai	hospitality,	lifestyle,	and	friendliness	of	the	

people.	Hotel	workers	who	possess	the	unique	

art	 of	 Thainess	would	 impress	 guests	with	 the	

hospitable	 character	 of	 the	 Thai	 people	 and	

the numerous cultural assets of the nation and 

make	Thailand	a	unique	and	memorable	tourist	

destination.

	 In	 regard	 to	 the	 skills	 and	 compe 

tencies	needed	for	workers	in	management	level	

positions,	management	skills	were	rated	by	five	

(62.5%)	 out	 of	 eight	 interviewees	 as	 the	most	

important	competencies	followed	by	leadership	

and	supervisory	skills	(Figure	3).	The	majority	(6	

interviewees;	75%)	pointed	out	that	management	

and	leadership	skills	are	an	absolute	requirement	

for	 people	 who	work	 in	management	 and	 hig 

her-level	positions.	As	they	have	already	passed	

all	requirements	of	basic	skills	and	competencies,	

skills	for	those	who	work	in	management	level	

positions	 such	 as	management	 and	 leadership	

skills	are	expected	to	be	far	more	advanced	than	

for	those	in	line	level	positions.	In	other	words,	

they	need	to	be	able	to	lead	and	motivate	their	

subordinates	to	achieve	desired	performance	and	

organizational	objectives	under	their	supervision	

effectively.

	 Management	and	leadership	skills	should	
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always	 come	 together	 with	 strategic	 thinking,	 

planning	 skills,	 supervisory,	 and	 visionary	 skills	

or	the	ability	to	forecast	what	the	world	or	the	

business	should	be	like	in	the	future.	The	seven	

following	 skills	 and	 competencies	 were	 also	 

perceived	 to	be	essential	 for	workers	 in	mana 

gement	 level	 positions:	 (a)	 experience/pro 

fessionalism,	 (b)	 attitude/open-minded,	 (c)	 

problem	solving/critical	thinking,	(d)	service	mind,	

(e)	 networking/people	 skills,	 (f)	 business	 acc 

ruement,	and	(g)	conflict	management.

	 Two	 participants	 (25%)	 also	 pointed	

out	 that	 networking	 and	 people	 skills	 are	 im 

portant	for	those	who	work	in	management	level	 

positions.	 They	must	 have	 positive	 work	 rela 

tionships	 with	 colleagues,	 their	 subordinates,	

and	good	networking	with	people	outside	their	

organization.	In	other	words,	management	level	

workers	can	be	viewed	as	an	ambassador	for	the	

property	 who	 builds	 cooperative	 relationships	

with	people	both	from	inside	and	outside	their	

organization.	This	finding	was	in	part	consistent	

with	results	from	the	study	by	Kiatkiri	(2014)	where	

networking	and	people	skills	were	ranked	number	

five	of	skills	and	competencies	needed	for	Thai	

hotel	workers	in	management	level	positions.

ICC in the Thailand Hotel Industry from a  

Human Resources Perspective

	 Attitude.	When	 asked	 about	 what	 con 

stitutes intercultural communicative com 

petence,	 all	 interviewees	 agreed	 that	 at 

titude	 towards	 other	 cultures	 is	 the	 key	 com 

ponent	of	this	competence.	They	believed	that	 

attitude towards other cultures serves as a foun 

dation	of	hotel	workers’	intercultural	communi 

cative competence which then leads to service  

quality.	 This	 finding	 was	 consistent	 with	 the	

study	by	Jhaiyanuntana	and	Nomnian	(2020)	sta 

ting	that	attitude	is	the	primary	element,	which	 

comprises	curiosity,	open-minded,	and	willingness	 

to	accept	other	cultures	and	beliefs.	Attitude	can	

also	generate	the	self-development	of	intercultural	 

knowledge	and	competence	for	an	appropriate	and	ef 

fective	 intercultural	 interaction	 (Jhaiyanuntana	

&	Nomnian,	2020)	Attitude	 is	not	only	grounds	

for	hotel	workers’	 intercultural	communicative	

competence,	but	also	for	their	job	performance.	

If	 they	 fundamentally	have	a	positive	attitude,	

there	followed	other	components.

	 Cultural	 empathy.	 From	 a	 hospitality	 

service	perspective,	cultural	empathy	was	viewed	

as an attempt to understand other cultures  

empath ical ly 	 as	 wel l 	 as	 the	 ab i l i ty 	 to	 

foresee	a	guest’s	needs	and	concerns.	As	in	part	 

consistent	 with	 the	 study	 by	 Kiatkiri	 (2014)	

half	 of	 the	 interviewees	 (4	 interviewees;	 50%)	

brought	 up	 that	 cultural	 empathy	 is	 in	 the	 

nature	of	the	Thai	people	who	in	general	have	an	 

empathic	comprehension	of	other	cultures.	With	

their	thoughtfulness	and	considerate	regard	for	 

others,	Thai	people	habitually	like	to	extend	a	

warm	welcome	to	the	passing	tourists	regardless	

of	nationality.	Thus,	 traditional	Thai	hospitality	

is	known	for	 its	kind	and	hospitable	service.	 In	

addition,	one	participant	added	that:

	 “People	do	not	have	cultural	empathy	

by	nature,	they	need	a	profound	understanding	

of	other	cultures	and	experience	in	intercultural	

involvement	in	order	to	build	up	this	ability.	That	

is,	cultural	empathy	can	promote	an	individual’s	

intercultural	 communicative	 competence,	 but	

it	is	not	easy	for	anyone	to	possess	this	ability”	

(HR#8).

	 Given	that	cultures	are	by	nature	a	very	

sensitive	matter,	lacking	deep	understanding	of	

other	cultures	might	risk	offending	some	people.	

Thus,	a	profound	comprehension	of	other	cultures,	
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particularly	the	culture	of	target	hotel	guests,	is	

needed	in	the	context	of	customer	service	in	the	

hospitality	industry.

	 Experience.	 Work	 experience	 in	 in 

tercultural	environment	thus	emerged	as	another	

vital	component	of	hotel	workers’	intercultural	

communicative	competence.	Four	interviewees	

(50%)	observed	that	front-line	employees	who	

had	worked	in	the	hotel	industry	for	many	years	

tend	to	be	at	ease	when	interacting	with	hotel	

guests	from	different	cultures.	On	the	other	hand,	

new	employees,	 especially	 those	who	 just	 gra 

duated	 from	 school	 and	 have	 no	 work	 expe 

rience,	are	likely	to	get	nervous	when	they	have	

to	serve	international	hotel	guests.	Subsequently,	

intercultural	experience	 in	actual	work	settings	

and	 training	 program	 in	 intercultural	 communi 

cation	provided	by	the	hotel	in	which	they	were	

employed	appeared	to	be	important	for	workers	

in	 the	 industry.	 Past	 research	 has	 consistently	

revealed	that	a	range	of	intercultural	experience	

such	as	being	members	of	international	schools,	

becoming	part	of	multi-ethnic	 institutions,	and	

having	 extensive	 contact	 with	 people	 from	 

different	cultural	backgrounds	can	enhance	an	in 

dividual’s	intercultural	communicative	competence	 

(Gannon,	2008;	Straffon,	2003;	Zhai	&	Scheer,	2004).

	 Interaction	involvement.	All	interviewees	

agreed	 that	 hotel	 workers’	 intercultural	 com 

municative competence is also underpinned 

by	their	knowledge	of	other	cultures.	To	appro 

priately	and	effectively	interact	with	hotel	guests	

and	 colleagues	 from	 different	 cultures,	 hotel	 

workers	 need	 to	 have	 practical	 knowledge	 of	

other	 cultures,	 the	 basic	 knowledge	 of	 hotel	

guests’	 culture,	 specifically	 cultural	 Dos	 and	

Don’ts.	For	example,	as	one	interviewee	added,	

“The	increasing	number	of	Israeli	tourists	in	Samui	

island	 each	 year	 has	made	 hotel	 workers	 pro 

gressively	aware	of	the	nature	of	the	Jewish	culture	

and	their	beliefs,	including	the	specific	dietary	or	

kosher	meals,	and	other	restrictions	imposed	by	

religious	law”	(HR#8).

	 Aside	from	knowledge	of	other	cultures,	

Thai	 hotel	 workers’	 intercultural	 communi 

cative	competence	was	also	supported	by	their	 

language	abilities,	and	confidence	to	interact	with	

people	from	other	cultures.	As	Inkaew	(2016)	also	

pointed	out,	attitudes,	cultural	knowledge,	and	

English	 skills	are	 significantly	 important	 for	 the	

workforce	in	the	industry,	especially	for	hotel	front	

office	staff	who	have	to	interact	with	guests	from	 

different	cultural	backgrounds	on	a	regular	basis.

	 Personal	 attributes.	 Consistent	 with	

the	study	by	Kiatkiri	 (2014),	personal	attributes	

emerged	as	one	of	the	components	of	intercultural	 

communicative	competence.	In	the	current	study,	

be	trainable,	be	self-disciplined,	and	be	mature	

were	described	as	personal	attributes	that	a	hotel	

worker	should	possess.	As	one	interviewee	pointed	

out,	“Hotel	workers’	educational	background	does	

not really matter in the hospitality and tourism 

context,	as	long	as	they	are	potentially	trainable.	

For	those	who	are	trainable,	they	could	be	trained	

to deal with intercultural encounters in actual 

work	settings	and	develop	a	sense	of	diversity,	

cultural	awareness,	and	many	more	abilities	 in	

the	future”	(HR#2).

	 During	the	interviews,	be	self-disciplined	

or	 having	 the	 ability	 to	make	 themselves	 do	

the	things	they	know	they	ought	to	do	without	 

others	making	 them	do,	 and	 be	mature,	were	

also mentioned and perceived as another 

two	 required	 personal	 attributes	 of	 a	 hotel	

worker	in	the	cultural	context.	In	other	words,	a	 

self-disciplined	hotel	worker	with	a	sense	of	mature	

and	appropriate	tends	to	behave	 in	a	sensible	

and	reasonable	way	even	he/she	disagrees	on	any	
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cultural	issues;	he/she	still	focuses	and	makes	an	

effort	to	stay	on	task	which	is	certainly	helpful	

for	the	service	performance.

	 In	 summary,	 the	 components	 of	 inter 

cultural communicative competence from a  

human	resources	perspective	were	grouped	under	

five	 core	 categories	 including	attitude,	 cultural	

empathy,	experience,	interaction	involvement,	and	

personal	attributes.	All	core	categories	were	guided	

by	Arasaratnam’s	(2006)	study	except	personal	

attributes	which	emerged	as	another	component	

of	 hotel	 workers’	 intercultural	 communicative	

competence	in	the	current	study	(Figure	4).

Figure 4 Components of ICC in the Hospitality Industry from a Human Resources Perspective

ICC and Thai Hotel Workers
	 All	 respondents	were	also	asked	to	res 

pond	to	 two	comparative	questions	about	 the	

extent	of	intercultural	communicative	competence	

of	Thai	hotel	workers	who	worked	in	line	level	

and	management	 level	 positions.	 Five	 (62.5%)	

out	of	eight	interviewees	rated	their	employees	

in	line	level	positions	an	estimated	ICC	score	of	

80%	up.	Although	it	also	depends	on	the	degree	

of	interactions	with	hotel	guests	and	colleagues	

from	diverse	backgrounds,	the	level	of	Thai	hotel	 

workers’	 intercultural	 communicative	 com 

petence	was	described	as	being	‘relatively	good’	in	 

general.	 The	majority	 of	 interviewees	 claimed	

that their employees in line level positions were 

able	to	serve	hotel	guests	from	different	cultures	 

appropriately	and	effectively.	Thus,	they	had	never	

received	a	guest	complaint	of	cultural	offenses.

	 In	regard	to	Thai	hotel	workers	in	mana 

gement	 level	 positions	 and	 their	 intercultural	 

communicative	 competence,	 all	 interviewees	

reflected	 that	 the	 level	 of	 their	 intercultural	 

communicative	 competence	 must	 be	 higher	

than	of	those	who	worked	in	line	level	positions.	

Given	 that	 workers	 in	 management	 level	 po 

sitions	should	be	able	to	solve	any	intercultural	 

communication	problems	that	may	arise	and	help	

their	subordinates	to	get	through	the	situation,	

the level of their intercultural communicative 

competence	was	thus	described	as	being	‘better	
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than	relatively	good’	in	general.

Recommendation
	 Given	 that	 the	 hospitality	 industry	 is	

increasingly	 competitive,	 Thailand	must	 strive	

to retain its international competitiveness 

with a supply of internationally and intercul 

turally	competent	workers.	It	is	thus	undeniable	

that intercultural communicative competence 

can	help	both	the	hotel	worker	and	the	hotel	 

industry	improve	service	quality.	Managers	should	

consider	 how	 to	 promote	 Thai	 hotel	 workers’	

intercultural communicative competence for the 

hotel’s	benefit.

	 At	 present,	 many	 hotels	 in	 Thailand,	

either	managed	by	an	international,	local	hotel	

chain,	or	independent	without	any	affiliation	are	

aware	 of	 this	 fact	 and	 have	 provided	 training	 

programs	starting	from	the	workers’	first	day	of	em 

ployment.	 In	 most	 cases,	 cultural	 awareness	 

training	 programs	 were	 included	 as	 part	 of	 

orientation	 program	 for	 familiarizing	 new	 

employees	with	their	job	responsibilities,	the	work	

environment,	their	department’s	relationship	to	

other	 departments,	 and	 the	 target	 customers/

hotel	guests	they	have	to	interact	with,	etc.

 From a human resources perspective in 

this	study,	Thai	educators	should	play	a	part	in	

instilling	a	sense	of	 intercultural	understanding	

and competence into their students in order to 

prepare them for an intercultural community 

and	 globalization.	 The	 cooperation	 between	

the	 industry	 and	 relevant	 stakeholders	 should	

also	be	implemented	for	human	resources	deve 

lopment	in	the	context	of	regional,	international,	

and	global	competitiveness.	For	example,	Thai	

educators	can	cooperate	with	TAT	(the	Tourism	

Authority	of	Thailand)	and	Department	of	Tourism	

Standards	Development	on	a	program	to	educate	

students	 and	 graduates	 about	 intercultural	 un 

derstanding	by	pinpointing	the	cultures	of	the	top	

five	international	tourist	arrivals	to	Samui	island	

who	represent	as	the	primary	market.	With	this	

type	of	cultural	awareness	program,	students	and	

graduates	can	learn	and	know	how	to	deal	with	

people	from	these	cultures	before	starting	their	

work	in	the	industry.	In	addition,	this	study	may	

serve	 as	 a	 gateway	 for	 future	 research	 related	

to intercultural communicative competence of 

the	Thai	workforce	and	human	resources	deve 

lopment	in	other	operating	sectors	of	the	hospi 

tality	and	tourism	industry	including	food	services,	

attractions,	 events,	 travel	 trade,	 and	 transpor 

tation	services.
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	 ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุ

มากขึ้น	ดังน้ัน	“คู่มือการดูแลผู้สูงวัย”	ที่มีเนื้อหาประกอบ

ไปด้วยการดูแลผู้สูงอายุ	การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ

การใช้ชีวิต	ซึ่งหนังสือชุดดังกล่าวได้มีทั้งหมด	5	เล่ม	ซ่ึงมี

รายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

	 เล่ม	 1	 “ปรับบ้านอยู่สบาย”	 เป็นการแนะน�า

การใช้	 เทคโนโลยีหรือการน�าวัสดุและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

มาประยุกต์ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อม	 เพื่อให้ผู้สูงอายุ

ใช้ชีวิตประจ�าวันได้สะดวกยิ่งขึ้น	มีการแนะน�าวิธีสร้างสิ่ง

ประดิษฐ์ที่ช่วยในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	เช่น	ไม้เท้า	เก้าอี้

ไม้นั่งถ่าย	 และยังแนะน�าวิธีการปรับปรุงบ้านและสภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสม	เช่น	การท�าราวจับ	การปรับสภาพ

ห้องน�้า	เป็นต้น

	 เล่ม	 2	 “สูตรคลายซึมเศร้า”	 ภาวะซึมเศร้าเป็น

ปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสุขใน

ชีวิต	ที่หลายคนในบ้านมักมองข้ามเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหา

ข้ึน	เนื้อหาในเล่มนี้ได้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ	ได้แก่	ภาวะ

ซึมเศร้าคืออะไร	แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ	 วิธีปฏิบัติ

เมื่อผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า	กิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า	

และอาการท่ีส่งผลต่ออารมณ์

	 เล่ม	 3	 “ไม้เท้าช่วยมอง”	 เนื้อหาภายในเล่มได้

บอกกล่าวเล่าวิธีท่ีช่วยให้ผู ้สูงวัยที่บกพร่องทางการเห็น

ได้ใช้ชีวิตประจ�าวันได้เหมือนปกติ	การดูแลจิตใจของผู้สูง

อายุที่บกพร่องทางการเห็น	 การออกแบบสภาพแวดล้อม

ให้สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 และการจัดบ้านใหม่

เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัย

	 เล่ม	4	“ช่องปากสุขึ”	การดูแลสุขภาพช่องปาก

ของผู้สูงอายุเป็นเรื่องส�าคัญ	 เล่มนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก	 เช่น	 วิธีแปรงฟันและ

ท�าความสะอาดช่องปากท่ีถูกต้อง	 วิธีการดูแลช่องปากใน

กรณีท่ีผู้สูงอายุดูแลตัวเองไม่ได้	 และอุปกรณ์ส�าหรับการ

ดูแลปากและฟัน

	 เล่ม	5	“เดนิดไีม่มล้ีม”	การหกล้ม	เป็นสาเหตอุย่าง

หนึง่ของการบาดเจ็บและอาจท�าให้เกดิอาการกระดกูหกัใน

ผู้สูงอายุ	 และอาจส่งผลต่อเนื่องท�าให้เกิดความบกพร่อง

ทางการเคลื่อนไหว	 ดังนั้นเนื้อหาภายในเล่มนี้เป็นการให้

ความรู้เรื่องวิธีป้องกัน	การจัดการกับปัญหาการล้มในผู้สูง

วัย	และค�าแนะน�าในการใช้เครื่องช่วยเดินประเภทต่าง	ๆ

	 ท้ังนีห้นงัสือชุดนีค้าดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ

ได้ใช้ประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและเตรียมความ

พร้อม	ส�าหรับผู้ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูงวัย	หรือผู้

ท่ีก�าลังจะก้าวสู่วัยดังกล่าว






