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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 หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 

เรื่องที่จะได้รับกำรตีพิมพ์ต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำกล่ันกรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน และเป็นกำรพิจำรณำแบบ Double-blind peer 

review ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็นบทควำมที่

ยังไม่เคยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในวำร

สำรอื่นๆ (กำรละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ส่งบทควำม

โดยตรง) บทควำมที่ได้รับกำรกลั่นกรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิและท�ำกำร

ปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว จึงจะได้รับกำรตีพิมพ์ลงในวำรสำรฯ

การเตรียมต้นฉบับ

 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิำรณำลงตีพมิพ์ ต้องมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดำษ A4 ควำมยำวไม่เกิน 15 หน้ำ

2. รูปแบบตวัอกัษรให้ใช้  TH Sarabun New  ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

  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

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

 หรือหน่วยงำนที่พิมพ์.

  ประคอง กรรณสูต. (2541). สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรม					

					 ศาสตร์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

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

 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทความในหนังสือรายงานการประชุม

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

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

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

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

 Oxford University Press.

  สุไร พงษ์ทองเจริญ. (2539). สำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 

 ภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ. ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 2,  

 หน่วยที่ 9). นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.

3. วารสาร

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

 เลขหน้ำ.

  สุจินต์ สิมำรักษ์. (2550) หลำกหลำยปัญหำกำรเล้ียงโคนมใน 

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

4. หนังสือพิมพ์

  ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อบทควำม. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้ำ. 

  ศรีสกุล ลีวำพีระพันธ์. (2545, กรกฎำคม 11). จับทีวีใส่กระเป๋ำ 

 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

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

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

 pritzker.html

สถานท่ีติดต่อ

 ผูส้นใจเสนอบทควำมหรอืบอกรบัเป็นสมำชกิ สำมำรถติดต่อได้ที่
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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	

ในปี	 2565	 ได้ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก	 แต่ยังสามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่าน

บทความได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(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	3	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)

เผยแพร่ฉบับ	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

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 เลขท่ี	3	ซ.จินตะเวช	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

		 	 	 	 	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	กิติมา	อินทรัมพรรย์								มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

	 	 	 	 	 อ.	ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาส	ภาวินันทน์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชญาพิมพ์	อุสาโห	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ศิริวิจิตร	รวมศิลป์	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์อุบลรัตน์	ชนะโรค		 	 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



รองศาสตราจารย์ พลอย สืบวิเศษ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ประกอบ กรณีกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ พันต�ารวจโท ศิริพงษ์ เศาภายน  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ บุญปู่    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เกียรติชัย เวษฎาพันธ์   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอปอล์ สุวรรณเมฆ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิสา บูรณะชัยทวี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพาณี วรรณาการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
       แวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



สวัสดีค่ะท่านผู ้อ ่านและผู ้ที่สนใจ	 ติดตามเนื้อหาสาระดีๆ	 ที่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร ์นเอเชีย 

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	โดยได้เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล	Thai	Jo	บทความในวารสารฯ	เล่ม	

2	ของปียังคงมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัย	เนื้อหาท่ีสะท้อนภาวะความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน

และการปรับตัวเพื่อให้สามารถด�ารงอยู่หลังวิกฤติการเกิดโรคระบาด

ในปี	2565	วารสารวชิาการ	มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	ฉบับสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์	ได้ใช้เกณฑ์การพจิารณา

บทความโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ	ตรงสาขาวิชาตามเน้ือหาของบทความ	3	ท่าน	/1	บทความ	ท�าให้ต้องคัด	

และกล่ันกรองบทความ	ที่หลั่งไหลเข้ามายังกองบรรณาธิการให้มีจ�านวนพอประมาณไม่มากเกินไป	เหมือนท่ีผ่านมา	แต่ยัง

คงเน้ือหาที่ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมคือ	บทความทางวิชาการ	จ�านวน	4	เรื่อง	บทความวิจัย	จ�านวน	6	เรื่อง	และ	Book	

Review	หนังสือดีชวนอ่าน	1	เรื่อง	บทความทางวิชาการท่ีเผยแพร่	ท้ัง	4	เรื่อง	เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องสะท้อนสภาพสังคม

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	เช่น	เรื่องทิศทางด้านการบินระหว่างประเทศ:	อนาคต	15	ปี	(2564-2579)	เป็นการมองเหตุการณ์

ระยะยาวตามขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในภาคผนวก16	เล่มที่	4	การรักษาสภาพ

แวดล้อม	ก�าหนดบทบาท	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น	5	ระยะ	ระยะละ	3	ปี	เรื่องอุบัติเหตุของอากาศยานในการบินพานิ

ชย์ตอนที่	1	เรื่องนี้แบ่งเป็นตอนซึ่งผู้อ่านที่ติดตามและสนใจเนื้อหาคงต้องติดตามตอนที่	2	ด้วยนะคะว่าจะน�าเสนอเนื้อหา

ไปในทิศทางใด	ส่วนบทความวิจัย	6	เร่ือง	เช่น	เน้ือหาสาระสะท้อนเรื่องการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันคือการ

สอนออนไลน์ตลอดจนปัญหา	ทางสังคมเกี่ยวการศึกษา	ในมณฑลกวางตุ้ง	ของจีนตามกรณีศึกษา	ตลอดจนเรื่องความสมดุล

ชีวิตกับการท�างานฯ	ซึ่งแต่ละบทความที่ท�าวิจัยนั้นล้วนให้ข้อมูลท่ีมีความรู้น�าไปต่อยอดได้	และท่ีขาดไม่ได้เลยคือ	Book	

Review	หนังสือดีชวนอ่านประจ�าฉบับได้สรรหาหนังสือดี	แนะน�าเรื่อง	เส้นทางไต่ฝัน	เป็นหนังสือแปลท่ีเผยแพร่ในรูปแบบ

หนังสือเล่มและ	E-BOOK	(PDF)	เป็นหนังสือแปล	ท่ีเก่ียวกับเรื่องการใช้ศิลปะในการบริหารองค์กรระดับโลกท่ีน�าหลักการ

มาใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยให้สามารถดูแลรักษาส่ิงท่ีดีมีอยู่แล้วและรับมือกับเรื่องร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนเนื้อหาในหนังสือตั้งแต	่

บทที่	 1-14	 และภาคผนวกท�าให้สรุปได้ว่าไม่ใช่บทเรียนส�าหรับ	 CEO	 ที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานเท่านั้นแต่ยังมีแนวคิดให้ไว้

ส�าหรับผู้ท่ีอยากลดความกลัวและเพิ่มความม่ันใจในตัวเองขณะเดินบนเส้นทางชีวิตการท�างานหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัว 

	 สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่สนใจส่งบทความเข้ามาเพื่อให้วารสารฯ	ได้พิจารณาบทความดีๆ	มีสาระ

ได้เผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อไป	โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี	eauheritage_social@eau.ac.th
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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันบริบททางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในอัตราเร่ง	การด�าเนินงานของทุกหน่วยงานจะ

ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	และต้องวางแผนก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงาน

ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ	บทความนี้	วิเคราะห์	สังเคราะห์	และสรุปการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสูงต่อสายการบิน	พร้อม

กับน�าเสนอแนวทางการด�าเนินงานในอนาคต	โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับธุรกิจการบินและ

การจัดการสายการบิน	คือ	หน่วยงานก�ากับดูแลการบินพลเรือนและการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	กิจการธุรกิจ

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ	งานวิจัยด้านสายการบินและสื่อทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายทั่ว

โลก	การเปล่ียนแปลงส�าคัญที่ส่งผลกระทบการด�าเนินงานของสายการบิน	คือ	อาชญากรรมไซเบอร์	การก่อการร้าย	รูป

แบบใหม่ของการบริโภค	ความเคลื่อนไหวด้านส่ิงแวดล้อม	และบทบาทของรัฐบาล	แนวทางการด�าเนินงานท่ีสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ	 เครือข่ายระบบสารสนเทศ	 การตลาดบนฐานประชากรรุ่นใหม่การเช่ือมโยงกับหน่วยงาน

ระหว่างประเทศที่เป็นอิสระทางการเมือง	และการใช้ประโยชน์จากอากาศยานประสิทธิภาพสูง

ค�ำส�ำคัญ: การบิน,	สายการบิน,	แนวทางการด�าเนินงานในอนาคต,	การเปลี่ยนแปลงระยะยาว

Abstract

	 Nowadays,	the	socioeconomic	contexts	are	changing	at	an	accelerated	rate.	Operations	of	

any	 single	organization	need	 to	be	 realistically	 in	 accordance	with	 the	 changes.	 This	 article	 sum 

marizes	the	changes	with	high	impacts	on	airlines	and	proposes	road	maps	for	future	operations,	based	

on	information	from	sources	directly	related	to	aviation	and	airline	management	including	interna 

tionally-governing	bodies	on	civil	aviation	and	air	transportation,	aviation	industry	consulting	entities,	

research	work,	and	globally	accepted	medias.	The	changes	with	prominent	impacts	on	the	operations	
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of	airlines	include	cybercrime,	terrorism,	new	modes	of	consumption,	environmental	activism,	and	

roles	of	government.	The	directions	to	inhibit	those	changes	include	network	of	information	system,	

marketing	based	on	new	modes	of	consumption,	linkage	to	politically-free	international	bodies,	and	

utilization	of	highly-efficient	aircrafts.

Keywords: Aviation,	Airline,	Future	operation	guideline,	Long-term	change

บทน�ำ
	 การเปล่ียนแปลงคือ	สิ่งเดียวกันที่แตกต่างกันใน

ช่วงเวลาที่ต่างกัน	(Mansfield,	2010)	การเปลี่ยนแปลง

เป็นสิ่งที่หลีกเล่ียงไม่ได้	(Maxwell,	2010)	และเกิดอย่าง

ต่อเนื่อง	 ดังเป็นที่ยอมรับกันมานานว่า	 การเปลี่ยนแปลง

อย่างหน่ึงท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงอกีอย่างหนึง่	(Change	

begets	change)	 (Dickens,	1844)	 โดยทั่วไปบุคคลจะ

เกิดความกลัวและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง	 (Rochford,	

2019)	แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	คือ	โอกาสของการเติบโต	

(Margaret,	 Dani,	 &	 Claudia,	 2017)	 ดังนั้น	 ในระดับ

การด�าเนินงานขององค์การจ�าเป็นต้องมีวิธีการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม	(Hughes,	2018)	ที่จะท�าให้

องค์การสามารถด�าเนินการตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน	

ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนในรูปแบบใด	(Hoffman,	

Shoss,	&	Wegman,	2020)	สายการบินเป็นกิจการธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองในหลายแง่มุมจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดแผนการ

ด�าเนินงานล่วงหน้า	เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเพิ่มอัตราอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงล่าสุด	

คือวิกฤติการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	สมาคมการ

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	(IATA)	ประมาณว่า	ตลอด

ปี	ค.ศ.	2021	คาดว่าสายการบินที่เป็นสมาชิกขาดทุนรวม	

47.7	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	(IATA,	2021)	ตามข้อมูลของ

เคียร์นีย์	 (Kearney)	 กิจการที่ปรึกษานานาชาติด้านการ

จัดการในทุกแขนงธุรกิจส�านักงานใหญ่ประเทศเยอรมนี	

แสดงว่า	ณ	ปลายปี	ค.ศ.	2019	มีสายการบินล้มละลาย

ไปแล้วมากกว่า	30	กิจการ	(Kearney,	2020)	รายชื่อและ

สถานที่ด�าเนินงานของสายการบินที่ล้มละลายเนื่องจาก

วิกฤติการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	ตามภาพ	1

ภำพ 1 รายชื่อและสถานที่ด�าเนินงานของสายการบินท่ีล้มละลายเนื่องจากวิกฤติโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

Note. From: The future of aviation: Could COVID-19 be the first and final crisis for airlines. Kearney. 

                  By Kearney, 2020, Retrieved from https://www.de.kearney.com/transportation- travel/ 

            whitepaper/?/a/the-future-of-aviation-could-covid-19-be-the-first-and-final-crisis-for- 

                  airlines



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 3

	 อย่างไรกต็ามหลงัจากการเริม่น�าวคัซีนป้องกนัโรค

ติดเชื้อโควิด-2019มาใช้แล้ว	ผู้ด�าเนินงานในอุตสาหกรรม

การบินทุกฝ่าย	มีความม่ันใจว่าการเดินทางทางอากาศจะ

กลับคืนสู่ภาวะปกติในไม่ช้า	ผลการประชุมผู้บริหารระดับ

สูงของกิจการธุรกิจการบินพลเรือนทั่วโลกจ�านวน	537	คน	

(Leigh,	2020)	ในเดือนเมษายน	ค.ศ.	2021	โดยสมาคม

ประสบการณ์ผู้โดยสารสายการบิน	 (Airline	 Passenger	

Experience	Association--APEX)	ผ่านบริการการประชุม

ทางไกลของกิจการสื่อสารไร้สายผ่านดาวเทียม	อินมาแซท	

(Inmarsat)	สรุปได้ว่า	ผู้บริหารกลุ่มใหญ่ร้อยละ	44	เห็น

ว่า	การเดินทางทางอากาศหลังวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	จะเข้าสู่ภาวะปกติในระยะ	18-36	เดือน	นับ

จากกลางปีค.ศ.	2021	ร้อยละ	89	เห็นว่า	สายการบินจะ

สามารถผ่านวิกฤติการณ์นี้ได้ร้อยละ	69	เห็นว่า	สายการ

บินจะต้องเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานอย่างมากร้อยละ	

85	 เห็นว่า	 การฟื้นตัวจะเร่ิมจากการบินในประเทศ	 การ

ประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า	 ทางออกที่มีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด	 คือ	 การด�าเนินงานรูปแบบดิจิทัล	 (digitalization)	

ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

การบินระยะ	30	ปี	 (Flightpath	2050)	ของหน่วยวิจัย

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบิน	(International	

Cooperation	in	Aviation	Research)	ของคณะกรรมการ

สหภาพยโุรป	(European	Commission)	(CORDIS,	2020)	

	 แนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมในอนาคต

ระยะยาวส�าหรับสายการบินมีหลายแนวทาง	 บทความนี้

ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการแก้ปัญหาที่เกิดจากวิกฤติการณ์โรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	ไม่ใช่การแก้ปัญหาการด�าเนิน

งาน	(transactional	change)	แต่เน้นไปในลักษณะการ

เปลี่ยนสภาพองค์การ	(organizational	transformation)

ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก	ซึ่งเป็นตัวแปรที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมขององค์การ	(external	factor)	โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง

	 สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	 ร่วมกับส�านัก

ศึกษาอนาคตระหว ่างประเทศ	 (School	 of	 Inter 

national	 Future)	 ประเทศสหราชอาณาจักร	 วิเคราะห์

ว่าการเปล่ียนแปลงส�าคัญในระยะ	 15	 ปีข้างหน้า	 มีพลัง

ผลักดัน	 (driver)	 ที่มีผลกระทบกับธุรกิจสายการบิน	 50	

เรื่อง	 เรื่องท่ีมีผลกระทบสูง31	 เรื่อง	 ซึ่งส่งผลร่วมกันให้

เกิดสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง	 11	 สภาวะ	

และได้จัดล�าดับพลังผลักดันที่มีผลกระทบสูง-ต�่าตามล�าดับ	

(SOIF-IATA,	2018)	การอภิปรายในบทความนี้จะน�าเสนอ

เพียงพลังผลักดันท่ีมีผลกระทบเด่นชัดสูงสุด	5	ล�าดับแรก	

โดยจะน�าผลการวิเคราะห์ของหน่วยงานและข้อมูลจาก 

แหล่งอื่นๆ	 มาเปรียบเทียบในแต่ละประเด็น	 และเพื่อ

ความกระชับจะควบรวมหัวข้อพลังผลักดันท่ีสมาคมการ

ขนส่งทางอากาศฯ	แยกไว้เข้าด้วยกันบางส่วน	เช่น	ความ

ขัดแย้งทางการเมืองกับความไม่มั่นคงทางการเมือง	 หรือ

อาชญากรรมไซเบอร์กับการตรวจสอบและการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล	เป็นต้น	พลังผลักดันท่ีมีผลกระทบสูงใน

อนาคตระยะยาว	5	รายการ	เรียงตามล�าดับผลกระทบมาก

ไปหาน้อยคือ	(1)	อาชญากรรมทางไซเบอร์	(2)	การก่อการ

ร้าย	(3)	รูปแบบใหม่ของการบริโภค	(4)	ความเคลื่อนไหว

ด้านสิ่งแวดล้อมและ	(5)	บทบาทของรัฐบาลและการก�ากับ

ดูแล	รายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	 อาชญากรรมไซเบอร์	 ในความเป็นจริงการ

ด�าเนนิงานของสายการบนิน�าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศการ

สื่อสารทางไกล	การสื่อสารไร้สาย	หรือการสื่อสารออนไลน์

มาใช้เป็นเวลานานแล้ว	 การสื่อสารเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล	 คือ	 การเข้ารหัสเนื้อหาที่ต ้องการสื่อสารเป็น 

สัญญานอิเล็กทรอนิกส์	ท�าให้สามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็ว

และไม่จ�ากัดระยะทาง	 สามารถรวบรวมและสังเคราะห์

ข้อมลูได้อย่างมากในเวลาเพยีงน้อยนดิ	สามารถใช้ประโยชน์

จากข้อมูลจ�านวนมหาศาล	(big	data)	ความก้าวหน้าของ

อุปกรณ์ตรวจจับ	 (sensor)	 ท�าให้สามารถเช่ือมต่อระบบ

ข้อมลูระหว่างกนัได้ง่าย	และมกีารใช้ปัญญาประดษิฐ์ด�าเนนิ

งานแทนบุคลากรได้อย่างกว้างขวาง	 ดังที่ถือกันว่าโลก

ปัจจุบันอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร	(information	age)	ความ

ต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ตั้งอยู่บนฐานธุรกรรมออนไลน	์

การด�าเนินงานของทุกสาขาอาชีพ	 ทุกสาขาอุตสาหกรรม

และธุรกิจจ�าเป็นต้องพึ่งพาระบบข้อมูลข่าวสารอย่างสูง	

ถึงระดับที่กล่าวได้ว่า	 หากระบบข้อมูลข่าวสารล้มเหลว

หรือหยุดชะงัก	การด�าเนินงานท้ังหมดจะล้มเหลวหรือหยุด

ชะงักไปด้วย	 ดังนั้น	 จึงมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีใช้ความ

สามารถทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในการแทรกแซง

ระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและกิจการธุรกิจท�าให้

เกิดความล้มเหลวหรือหยุดชะงักเพื่อเรียกร้องประโยชน์ใน
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ลักษณะการข่มขู่ที่ผิดกฎหมาย	หรืออาจใช้ในการเรียกร้อง

ต่อรองทางการเมือง

	 มเีหตกุารณ์ร้ายแรงในลกัษณะน้ีในธรุกจิการบนิมา

แล้วจ�านวนมาก	เช่น	การก่อกวนระบบข้อมูลข่าวสารของ

เมืองแอตแลนต้า	ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบของท่าอากาศยาน

นานาชาติ	 ฮาร์ทฟิลด์	 แจคสัน	 แอตแลนต้า	 (Hartsfiel 

d-Jackson	Atlanta	International	Airport)	(Avila	&	

McWhirter,	 2018)	 สายการบินอีซี่เจท	 (EasyJet)	 ของ

สหราชอาณาจักรรายงานว่ามีการแทรกแซงข้อมูลการ

เดินทาง	ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์	และบัตรเครดิต/บัตรเครดิต	

ของผู้โดยสารกว่า	9	ล้านคน	ในเดือนมกราคม	ค.ศ.	2020	

(Wakefield,	 2020)	 สายการบินของอินเดียรายงานว่ามี

การแทรกแซงข้อมูลผู้เดินทางกว่า	 4.5	 ล้านคน	 ในเดือน 

กุมภาพันธ์	 ค.ศ.2021	 (BBC,	 2021)	 ดังน้ัน	 ในขณะที่ผู้

บริโภคมีความพึงพอใจในการสื่อสารออนไลน์	 การท�า

ธุรกรรม	และการตรวจสอบไร้การสัมผัสนั้นจ�าเป็นต้องช่ัง

น�้าหนักกับโอกาสของอาชญากรรมไซเบอร์ที่จะน�าข้อมูล

ส่วนบุคคลไปใช้ในทางไม่ชอบ	รวมถึงระดับของการยอมรับ

การเปิดเผยข้องมูลส่วนบุคคลในการสื่อสารออนไลน์	และ

การตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ	ของการเดินทางทางอากาศ	

ประธานาธิบดไีบเดนของสหรฐัอเมรกิาแถลงเตือนการโจมตี

ด้วยโปรแกรมเรียกค่าไถ่จากรสัเซยี	ซึง่ส่งผลต่อกจิการธุรกจิ

กว่า	1,500	กิจการทั่วโลก	(Subramanian	&	Garrison,	

2021)	 แสดงว่า	 ความเสียหายจากเร่ืองนี้เป็นวาระระดับ

ชาติ	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันถือว่าอุตสาหกรรมการบินค่อน

ข้างล้าหลังในการน�ามาตรการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

มาใช้	(Hernández,	2020)

	 แนวทางการด�าเนนิงานของสายการบนิในอนาคต

นั้นแน่นอนว่าไม่สามารถลดทอนการพึ่งพาเทคโนโลยี

สารสนเทศได้	 มีแต่จะเพ่ิมความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น

เป้าหมายส�าคัญคือ	 ต้องพัฒนาระบบการควบคุมและ

ป้องกันการแทรกแซงระบบข้อมูลข่าวสารอย่างเร่งด่วน

และต่อเนื่อง	 เนื่องจากเมื่อมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี

นี้ขึ้นเท่าใด	 ความสามารถของผู้เจตนาแทรกแซงโดยผิด

กฎหมายก็พัฒนาตามไปด้วย	การด�าเนินงานของสายการ

บินจึงมีความเส่ียงด้านระบบข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

	 2.	การก่อการร้าย	ความเชื่อด้านการเมือง	ศาสนา

และลัทธิต่างๆ	 เป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ยาก	 เป็นสาเหตุ

ของการสร้างความเสียหายรุนแรงมาแล้วจ�านวนมาก	การ

ด�าเนนิงานของสายการบินเป็นเป้าหมายหนึง่ของขบวนการ

ก่อการร้าย	 เพราะสามารถสร้างความเสียหายและความ

หวาดกลัวรุนแรงและมีผลกระทบในวงกว้าง	 มีเหตุการณ์

การก่อการร้ายรุนแรงในการบินมาแล้วจ�านวนมาก	 เช่น	

การยึดเครื่องบินของสายการบินต่างๆกัน	4	ล�าในวันเดียว

และมีการระเบิดเครื่องบินเครื่องหนึ่งในกรุงไคโร	ประเทศ

อียิปต์	 เม่ือเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 1960	 (Encyclopedia	

Britannica,	2021)	การระเบิดบนเครื่องบินของสายการ

บินแพนอเมริกันเวิลด์แอร์เวส์	 ขณะท�าการบิน	 เมื่อเดือน

ธันวาคม	ค.ศ.	1988	(Macola,	2021)	และล่าสุด	คือการ

ระเบิดในอาคารผู้โดยสารนอกเขตการบิน	ท่าอากาศยาน

บรัสเซลส์	 ประเทศเบลเยี่ยม	 ในเดือนมีนาคม	 ค.ศ.2016	

(United	States	Department	of	State,	2021)	ปัจจุบัน	

เนือ่งจากยงัคงมคีวามขดัแย้งทางอดุมการณ์	ความเชือ่ต่างๆ	

อกีหลายพืน้ที	่มองในแง่ของดลุอ�านาจทางการเมอืงระหว่าง

ประเทศสถานการณ์ทีเ่ด่นชดั	คอื	ความโดดเด่นของจนี	การ 

กระทบกระทัง่ทางการทหาร	และความขดัแย้งทางการเมอืง

ในตะวนัออกกลาง	ขณะทีห่ลายประเทศยกระดบัความร่วม

มือระหว่างประเทศมากขึ้น	แต่บางประเทศกลับใช้นโยบาย

ปิดประเทศ	(protectionism)	(SOIF-IATA,	2018)	ตลอด

จนข้อกังขาท่ีว่า	 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019เป็นอาวุธ

ชีวภาพหรือไม่	(Mohapatra,	2021)	แม้กระท่ังความขัด

แย้งทางการเมืองในประเทศเองยังส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ของสายการบิน	เช่น	กรณีการลอบสังหารประธานาธิบดีโม

อิสของประเทศเฮติ	ส่งผลให้เท่ียวบินทุกเท่ียวต้องยกเลิก

อย่างน้อย	3	วัน	(The	Independent,	2021)	กรณีนี้	ผู้

ก่อการร้าย	 11	 คน	 จาก	 13	 คน	 ได้เดินทางกับสายการ

บินผ่านประเทศโคลัมเบียมายังประเทศเฮติ	 (Bennett,	

Cahlan,	Samuels,	&	Faiola,	2021)	จึงเป็นที่แน่ชัดว่า	

ธุรกิจการบินยังคงได้รับผลกระทบสูงจากการก่อการร้าย

ลักษณะต่างๆ	 (Miller,	 2021)	 การผลักดันนโยบายน่าน

ฟ้าเสรีเพื่อการขยายขอบเขตการด�าเนินงานของสายการ

บินส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีตามมา	 คือการรักษาความมั่นคง

ระดับประเทศ	การก่อการร้าย	และอาชญากรรมไซเบอร	์

ซ่ึงจะโยงไปถึงบทบาทของการทหาร	และมาตรการรักษา

ความปลอดภัยที่ต้องก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีด้านต่างๆ	ด้วย

	 3.	รูปแบบใหม่ของการบริโภค	แรงผลักดันหลัก

มาจากการเติบโตของแอฟริกาและเอเชีย	จ�านวนประชากร



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 5

ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	เพิม่มากขึน้	รวมถงึมอีายยืุนข้ึน	ท�าให้

เกิดตลาดการเดินทางทางอากาศใหม่ๆ	(non-traditional	

markets)	 ตามแนวคิดทางการตลาดเรื่องความต้องการ

ที่แตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นตัวแปรหลักของการหา

รายได้	 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคท่ีนิยมใช้กันมาก	 คือ	 การ

แบ่งตามอายุ	หรือท่ีเรียกว่า	รุ่น	(generation)	เช่น	กลุ่ม

สูงอายุ	กลุ่มหนุ่มสาว	กลุ่มสหัสวรรษ	กลุ่มเอ็กซ์	กลุ่มวาย	

เป็นต้น	สายการบินต้องมีข้อมูลความต้องการที่ชัดเจนของ

แต่ละกลุ่ม	และด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

น้ัน	รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการพิเศษเช่น	ความ

ต้องการส�าหรับผู้สูงอายุ	 หรือผู้ต้องการความช่วยเหลือ

พิเศษ	(ผู้พิการ)

	 คาดว่าในอนาคตกลุ่มผู้เดินทางที่มีจ�านวนเพ่ิมขึ้น

มากที่สุด	คือ	กลุ่มวาย	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ความเป็นอยู่ดี	เติบโต

มาท่ามกลางเทคโนโลยีดิจิทัล	การศึกษาสูง	ความเฟื่องฟู

ของอินเทอร์เน็ต	คุ้นเคยและเคยชินกับเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	

ท�าธุรกรรมเกือบทั้งหมด	 ออนไลน์ใช้การสื่อสารไร้สายมี

บญัชสีือ่สังคมมากกว่า	1	บญัช	ีไม่ยดึตดิยีห้่อ	ต้องการสนิค้า

และบริการคุณภาพสูง	ไม่มีความอดทนกับข้อขัดข้องหรือ

บริการบกพร่อง	ไม่ต้องการลงทนุซือ้อปุกรณ์เครือ่งมอืปัจจยั

อ�านวยความสะดวกนยิมใช้บรกิารตามค�าสัง่	(on-demand	

service)	 (Bialik	&	Fry,	2019)	ธุรกิจต่างๆ	รวมท้ังสาย

การบิน	จ�าเป็นต้องก�าหนดวิธีการด�าเนินงานที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นหลัก

	 อนึง่	ความหนาแน่นของประชากรจะน�าไปสูส่ภาวะ

อีกอย่างหน่ึง	คือ	ปัญหาทางสุขภาพและการแพร่เช้ือโรค

จากที่พักอาศัยแออัดในเมืองใหญ่	ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดการ

ระบาดขนานใหญ่ของโรคใหม่ๆ	ซึ่งจะส่งผลกระทบธุรกิจ

การบินอีกด้วย	กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรม

เพื่อรับมือโรคระบาด	(Coalition	for	Epidemic	Prepare 

dness	Innovations--CEPI)	องค์การไม่แสวงผลก�าไร	ซ่ึง

จดัตัง้ขึน้ในการประชมุเมอืงดาวอส	ประเทศสวสิเซอร์แลนด์	

ในปี	ค.ศ.	2017	ยืนยันว่า	สภาพแวดล้อมในปัจจุบันท�าให้

มีโอกาสการเกิดโรคระบาดได้อีกแน่นอน	(CEPI,	2021)	ซ่ึง

จะส่งผลต่อการบริโภคและการเดินทางอีกต่อไป

	 4.	 สภาพแวดล้อม	 หน่วยงานก�ากับดูแลการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ	มีเป้าหมายสอดคล้องกันในเรื่อง

การลดก๊าซเรือนกระจกและการป้องกันการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ	แผนงานส�าคญั	คอื	โครงการลดและชดเชย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส�าหรับการบินระหว่างประเทศ	

(Carbon	 Offsetting	 and	 Reduction	 Scheme	 for	

International	Aviation--CORSIA)	ขององค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ	 (ICAO)	 ซ่ึงได้ก�าหนดไว้ในภาค

ผนวก16	เล่มที่	4	การรักษาสภาพแวดล้อม	ก�าหนดบทบาท

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็น	5	ระยะ	ระยะละ	3	ปี	เริ่ม

ปี	ค.ศ.	2021	ถึง	ค.ศ.	2035	ก�าหนดแนวทาง	3	ด้าน	คือ	

การผลิตอากาศยาน	การท�าการบินท่ีมีประสิทธิภาพ	และ

การใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนก�าหนดให้บันทึกข้อมูลและด�าเนิน

งานโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละประเทศ	(ICAO,	

2019a)

	 สหภาพยุโรป	(European	Commission)	ตั้งเป้า

หมายท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ	90	ใน

ปีค.ศ.	2035	เม่ือเปรียบเทียบกับปี	ค.ศ.	2019	ส่วนในอดีต	

เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2005	จนถึงปี	ค.ศ.	2016	

อัตราการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงต่อผู้โดยสารลดลงร้อยละ	 24	

(European	Commission,	2016)	ในปี	พ.ศ.	2553	บริษัท	

การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ซ้ือใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจ�านวน	7	แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์	หรือคิดเป็น

วงเงินกว่า	500	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทการบินไทยฯ	มีแผนลด

การใช้น�้ามันร้อยละ	25	โดยการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่	(MGR	

Online,	2009)	แสดงให้เห็นว่าสายการบินมีภาระส�าคัญ

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 5.	บทบาทของรัฐบาลและการก�ากับดูแลสายการ

บินของทุกประเทศมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลมาตั้งแต่เริ่ม

แรก	(Thornton,	1971)	กล่าวได้ว่า	สายการบินต้องพ่ึงพา

รัฐบาลอยู่ในระดับหนึ่งเสมอ	 องค์การการบินพลเรือนฯ	

ระบุชัดเจนว่า	 รัฐบาลมีหน้าท่ีชี้น�า	 (direct)	 และรับรอง	

(endorse)	 นโยบายและมาตรฐานการขนส่งทางอากาศ	

(ICAO,	2011)	สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	

แสดงให้เห็นภาระของรัฐบาลทุกประเทศ	ท่ีจะต้องจัดสรร

งบประมาณช่วยเหลือ	 ในเดือนมีนาคม	 ปี	 ค.ศ.	 2021นี้	

รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรงบช่วยเหลืออุตสาหกรรม

การบินกว่า	 1.2	 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 (International 

Airport	Review,	2021)รัฐบาลสหรัฐจัดงบช่วยเหลืองวด

ท่ี	3	จ�านวน	14	พันล้านดอลล่าร์ส�าหรับสายการบินโดย

เฉพาะ	(Shepardson	&Rucinski,	2021)	สหภาพยุโรป	

(European	Commission)	อุดหนุนงบประมาณหลายรูป

แบบกบัสายการบนิ	(O’Mara,	2021)	แม้ในสถานการณ์ปกติ



6 Vol. 12 No. 2 May-August 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

รัฐบาลเป็นผู้ก�ากับดูแลหลักของสายการบินของประเทศ	

(National	Academy	of	Science,	2021)

ฉำกทัศน์กำรเปลี่ยนแปลง

	 สมาคมการขนส ่ งทางอากาศฯ	 วิ เคราะห ์

สถานการณ์ของโลก	 ในระยะ	 15	 ปี	 ข้างหน้า	 บนฐาน

ตัวแปรส�าคัญ	 2	 ด้าน	 คือ	 ดุลอ�านาจทางการเมือง	 และ

การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร	 สามารถแบ่งสถานการณ์

ของโลกเป็น	 4	 ฉากทัศน์(scenario)	 คือ	 พรมแดนใหม	่

(new	 frontiers)	 สงครามทรัพยากร	 (resource	 wars)	

อนาคตที่ยั่งยืน	 (sustainable	 future)	 และฐานเสมอ

ภาค	(platforms)	สภาวะการณ์ในแต่ละฉากทัศน์	มีดังนี	้

(SOIF-IATA,	2018)

	 1.	พรมแดนใหม่	คือ	สภาวะท่ีมีแข่งขันสูง	มีการ

เปลี่ยนขั้วอ�านาจทางการเมืองจากตะวันตกไปตะวันออก	

และมีการก่อต้ังสถาบันระดับนานาชาติใหม่ๆการแข่งขัน

ทางการทหารและเศรษฐกิจจะขยายขอบเขตออกไประดับ

นอกโลกประเทศจีนจะมีความมั่นคงมากที่สุด	 มีการใช้

ประโยชน์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างกว้าง

ขวาง	หน่วยงาน	องค์กร	และประชาชนจะเข้าถงึแหล่งข้อมลู

ได้ง่าย	แต่จะประสบกับอาชญากรรมไซเบอร์อย่างมากด้วย	

รัฐบาลมีภาระหนักในการก�ากับควบคุมการด�าเนินงานของ

ทุกฝ่าย

	 2.	สงครามทรัพยากรคือ	สภาวะที่มีความขัดแย้ง

ทางการเมืองสูง	มีการปิดกั้นการใช้ข้อมูลข่าวสาร	ประเทศ

จีนจะคุกคามสหรัฐอเมริกา	ตะวันออกกลางและเอเชียจะ

เกิดการแก่งแย่งดนิแดนและการก่อการร้าย	มคีวามแตกต่าง

สูงระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกับประเทศด้อยพัฒนา	

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่าท่ีจ�าเป็น	 รัฐบาลใช้ประโยชน์

จากระบบข้อมูลข่าวสารในการปกครอง

	 3.	 อนาคตที่ยั่งยืนคือ	 สภาวะที่อยู่ในความสงบ	

แต่มีขั้วอ�านาจทางการเมืองหลายฝ่าย	 มีความร่วมมือกัน

ระหว่างประเทศการเปิดเสรีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	

มีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ข้อมูลใหญ่	(big	data)	

ในสังคมมีนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่สร้างความยั่งยืนในการด�ารง

ชีวิต	พื้นที่ทางเศรษฐกิจส�าคัญ	คือ	เอเชีย-แปซิฟิก

	 4.	 ฐานเสมอภาค	 คือ	 สภาวะที่มีความสงบ	

ประเทศจีนและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันในการสร้างพื้นท่ี

การค้าระดับนานาชาติ	กิจการธุรกิจมีอ�านาจสูงสุดในสังคม	

ประเทศที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจสูงจะเป็นผู้ควบคุมการใช้

ประโยชน์ระบบข้อมูลข่าวสาร	 แอฟริกาจะประสบภาวะ

ตกต�่าอย่างมาก	 ภาครัฐและการเมืองสูญเสียอ�านาจใน

สังคมและพยายามต่อต้าน

	 โดยทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน	 เมื่อพิจารณาจาก

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในข้อ	1	สถานการณ์ของโลกใน

ระยะ	15	ปีข้างหน้า	ความน่าจะเป็นสูงสุดจะอยู่ท่ีสภาวะ

กลางระหว่างฉากทศัน์ที	่1	และ	3	นัน่คอื	ขัว้อ�านาจทางการ

เมืองจะยังคงอยู่ในลักษณะ	 3	 เส้า	 คือ	 ตะวันออก	 (จีน)

ตะวันตก	 (สหรัฐอเมริกา)และยุโรป	 (รัสเซีย)	 โดยจีนจะ

โดดเด่นกว่าประเทศอื่น	เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีมีอัตราเร่งสูง	ความขัดแย้งทางการเมืองมีใน

ระดับไม่รุนแรงเนื่องจากแต่ละประเทศจะค�านึงถึงผลเสีย

ทางเศรษฐกิจท่ีจะตามมา	แต่ศักยภาพทางการทหารยังมี

ความจ�าเป็นในการถ่วงดุลทางการเมืองระหว่างประเทศ	

จะมีการเปิดเสรีของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 หน่วยงาน

และบุคคลทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลต่างๆได้กว้าง

ขวางมากข้ึน	การสื่อสารไร้ข้อจ�ากัด	ขอบเขตการแข่งขัน

ทางการค้าและการทหารขยายออกไปในน่านน�้าสากล

และอวกาศ	อาชญกรรมไซเบอร์ยกระดับสูงข้ึน	ภาครัฐยัง

คงมีอ�านาจการปกครองสูงกว่าภาคธุรกิจ	แต่จะต้องพึ่งพา

และถ่ายโอนอ�านาจให้ภาคธุรกิจมากข้ึน	 ในการอภิปราย

แนวทางการปรับตัวในระยะยาวของสายการบินจะใช้พื้น

ฐานสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองตามฉากทัศน์ดังกล่าวนี้

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนระยะยำวของสำยกำรบิน

	 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน

งานของสายการบินมีจ�านวนมากดังที่สมาคมการขนส่ง

ทางอากาศฯ	 ได้สรุปไว้แล้ว	 ขอบเขตของผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน	 เพื่อความ

กระชับในการน�าเสนอในบทความนี้	 จึงได้สังเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	และฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้สูง	ดังท่ี

กล่าวมาแล้ว	สรุปได้ว่า	แนวทางการด�าเนินงานสายการบิน	

ที่ตอบสนองพลังผลักดันดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผล	 คือระบบและเครือข่ายสารสนเทศ	 การ

ตลาดบนฐานประชากรรุ่นใหม่	 การเชื่อมโยงหน่วยงาน

ระหว่างประเทศท่ีเป็นอิสระทางการเมือง	 และการใช้

ประโยชน์จากอากาศยานที่มีประสิทธิภาพสูง	รายละเอียด

ของแนวทางการด�าเนินงาน	มีดังต่อไปนี้
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	 1.	เครือข่ายระบบสารสนเทศ

	 ความจ�าเป็นเร่งด่วนและสืบเนื่องระยะยาวท่ีเด่น

ชัดที่สุด	คือ	การเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายระบบ

สารสนเทศออนไลน์	ในความเป็นจรงิทกุหน่วยงานได้น�าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเป็นเวลานานมาแล้ว	

แต่ความจ�าเป็นในการพัฒนาระบบยังคงเร่งด่วนอยู่	เพราะ

ยังมีการคิดค้นพัฒนาความสามารถของระบบสารสนเทศ

มากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ธุรกิจสายการบินเริ่มใช้ประโยชน์

อย่างมากจากเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นทศวรรษ	2000	

(McIvor,	O’Reilly,	&	Ponsonby,	2003)	ในสหรฐัอเมรกิา

สายการบนิเร่ิมน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ต้ังแต่ทศวรรษ

ที่1950	 นับตั้งแต่น้ันมาการด�าเนินงานและการใช้บริการ

สายการบินจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดระบบสารสนเทศ

ออนไลน์	(Smithsonian,	2007)

	 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าส�าคัญ	 คือการพัฒนา

เทคโนโลยข้ีอมูลขนาดใหญ่	(big	data	technology)	หมาย

ถึง	 ความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มาก	 คือ

มีปริมาณ	 (volume)	มากความเร็ว	 (velocity)	สูง	และ

ความหลากหลาย	 (variety)	 ที่ซับซ้อน	 จากหลายแหล่ง	

(multiplesource)	เช่น	ภาพ	เสียง	สัญญาณ	สัญลักษณ	์

ที่มีโครงสร้าง	(structured)	และไม่มีโครงสร้าง	(unstru 

ctured)	เทคโนโลยีข้อมลูขนาดใหญ่	สามารถวเิคราะห์หารปู

แบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่	(data	mining)	

เก็บรักษา	(data	storage)	แลกเปลี่ยนข้อมูล	(data	sha 

ring)	รับรู้ข้อมูล	(data	visualization)	และวิเคราะห์	(an 

alyze)	ข้อมลูจ�านวนมากดังกล่าวได้	(Jeyaraj,Pugalendhi,	

&	 Paul,	 2020)	 ดังน้ันผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลสามารถมอง

เห็นภาพรวมใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	 การตัดสิน

ใจบนฐานข้อมูลจึงสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด	

ในแง่ของสายการบินจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมการเดิน

ทางของผู้โดยสารทั้งหมด	และท�านองเดียวกัน	ผู้โดยสาร

สามารถรับรู้เง่ือนไขการบริการที่ดีที่สุดของสายการบินได้

ในเวลาที่ต้องการจริง	(real	time)

	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้เครือข่ายสารสนเทศขนาด

ใหญ่ดังกล่าว	น�าไปสู่ความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	คือ	การ

โจมตีทางไซเบอร์	 (cyberattack)	 ซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนา

มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร	 และการ

ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์อย่างรอบคอบด้วย	อนึ่ง	การ

รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารไม่

ได้เกิดความเสียหายเฉพาะส่วน	 เนื่องจากความเป็นเครือ

ข่าย	 ความเสียหายย่อมเกิดในวงกว้างทั้งหมดของเครือ

ข่าย	ซึ่งปัจจุบันกล่าวได้ว่า	เชื่อมโยงด้วยกันทั้งหมด	ดังนั้น	

แนวทางส�าคัญท่ีสุดในการป้องกันความเสียหาย	คือ	การ

ร่วมมือในระดับระหว่างประเทศในการใช้เครือข่ายระบบ

ข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานก�ากับการบินพลเรือนต่างๆ	

มีความจ�าเป็นต้องเคลื่อนไหวสนับสนุนให้องค์กรระหว่าง

ประเทศท่ีก�ากับดูแลการสื่อสารออนไลน์ให้มีบทบาทมาก

ข้ึน	ก�าหนดวิธีปฏิบัติเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน

	 หน่วยงานระหว่างประเทศท่ีท�าหน้าท่ีการก�ากับ

ดูแลการสื่อสารออนไลน์	คือ	สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ	(International	Telecommunication	Union--

ITU)	ซึง่เป็นองค์การช�านญัพเิศษขององค์การสหประชาชาต	ิ

ก่อตั้งในปีค.ศ.	1865	ปัจจุบัน	ค.ศ.	2021	มีประเทศสมาชิก	

193	ประเทศ	รวมท้ังกิจการธุรกิจ	สถาบันการศึกษา	และ

หน่วยงานต่างๆ	อีกกว่า	500	หน่วยงาน	เป้าหมายหลัก	คือ	

การเช่ือมต่อประชากรของโลก	(committed	to	connec 

ting	all	the	world’s	people)	(ITU,	2021)	มาตรการ

ล่าสุดท่ีได้ก�าหนดไว้	คือ	มาตรฐานระบบช่วยเหลือการขับขี่	

(Advanced	Driver	Assistance	System--ADAS)	คือ	ผู้

ขับขี่ยานพาหนะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร	และได้รับ

บริการต่างๆ	ในระดับท่ีอยู่อาศัยและส�านักงาน	แนวทางใน

การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่งเริ่มด�าเนิน

การในปี	ค.ศ.	2017	ในท่ีประชุมท่ีบูซาน	ประเทศเกาหลีใต	้

ในปีค.ศ.	2017	ก�าหนดบทบาทของสหภาพการสื่อสารทาง

ไกลฯ	ในมาตรการ	(resolution)	ที่	17เก่ียวกับการใช้งาน

ท่ีผิดกฎหมายของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร	

(illicit	 use	 of	 information	 and	 communication	

technologies)	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.2018	 ในการประชุมที่

ดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ได้ประกาศมาตรการ

ท่ี	130	 เก่ียวกับความมั่นใจและการรักษาความปลอดภัย

ของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

	 องค์การการบินพลเรือนฯ	 ระบุชัดเจนว่า	 การ

บินและความปลอดภัยไซเบอร์	 เป็นเรื่องที่ไม่มีพรมแดน	

(borderless)	 นั้นคือ	 ถือเป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ

ท่ีจะต้องร่วมมือสร้างระบบความปลอดภัยไซเบอร์	 ต้อง

ด�าเนินการให้สอดประสานกันท่ัวโลก	ต้องก�าหนดในแผน

ความปลอดภัยระดับชาติ	 (ICAO,	 2019b)	 สมาคมการ

ขนส่งทางอากาศฯ	จากการประชุมโต๊ะกลมเรื่องการรักษา
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ความปลอดภัยไซเบอร์การบิน	(Aviation	Cyber	Security	

Roundtable)	เมือ่ค.ศ.	2019	ทีส่งิคโปร์	(IATA,	2019)	สรปุ

ว่าอาชญากรรมไซเบอร์ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายส�าหรับสาย

การบนิทีจ่ะท�าความเข้าใจและด�าเนินการ	ยงัไม่มกีารน�าเข้า

สู่การพิจารณาอย่างกว้างขวางเพียงพอ	(insufficiency)	ยัง

ไม่มีความสอดคล้องกัน	(inconsistency)	แต่เป็นเรื่องที่ส่ง

ผลกับทุกฝ่าย	(‘We	Stand	or	Fall	Together.’)	สมาคม

การขนส่งทางอากาศฯได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่าในค.ศ.	

2030	 ต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไซเบอร์ระดับ

เดียวกันกับวัฒนธรรมความปลอดภัย	 (safety)	 และการ

รักษาความปลอดภัย	 (security)	 สร้างความโปร่งใสและ

ความเชื่อถือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง	โดยการฝึกอบรมบุคลากร

อย่างเพียงพอ

	 ในประเด็นเครือข่ายระบบสารสนเทศนี้	สรุปได้ว่า	

สายการบินมีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการน�าระบบเครือข่าย

สารสนเทศทีท่นัสมัยมาใช้ในการด�าเนนิงานและการบรกิาร

ผูโ้ดยสาร	รวมทัง้ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัอาชญากรรม

ไซเบอร์อย่างเพียงพอ

	 2.	การตลาดบนฐานประชากรกลุ่มใหม่

	 ประชากรกลุ่มส�าคัญในระยะ	15	ปีข้างหน้า	เรียก

ว่า	กลุ่มสหัสวรรษ	(millennium	generation)	กลุ่มนี้เป็น

ประชากรที่เคยชินกับความเป็นอยู่ที่ดี	เติบโตมาท่ามกลาง

เทคโนโลยีดิจิทัล	 การศึกษาสูงขึ้น	 ความเฟื ่องฟูของ

อินเทอร์เน็ต	คุ้นเคยและเคยชินกับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	

ท�าธรุกรรมเกือบทัง้หมดออนไลน์	ใช้การสือ่สารไร้สายเสมอ	

มีบัญชีสื่อสังคมมากกว่า	1	บัญชี	ไม่ยึดติดยี่ห้อหรือชื่อเสียง

ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง	เพราะมองเห็นการเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องปกติ	 ต้องการสินค้าและบริการคุณภาพสูง	 ไม่มี

ความอดทนกับข้อขัดข้องหรือบริการบกพร่องไม่ต้องการ

ลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่อ�านวยความสะดวกนิยมใช้

บริการตามค�าสั่ง	(on-demand	service)	(Kasasa,	2021)

แนวทางของสายการบินในการตอบสนองความต้องการ

กลุ่มนี้	คือ	การสื่อสารและธุรกรรมออนไลน์เป็นเรื่องส�าคัญ	

ต้องน�าเสนอคณุภาพและการบรกิารทีแ่ตกต่างอย่างเด่นชดั	

รวดเร็ว	เป็นปัจจุบันและติดตามได้ทุกเวลาตามแนวการใช้

ประโยชน์ระบบสารสนเทศตามข้อ1

	 กลุ่มประชากรอีกกลุ่มหนึ่ง	 ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว	 คือ	 ผู ้สูงอายุ	 ความก้าวหน้าด้านสุขภาพ

ท�าให้ประชากรอายุยืนและสุขภาพดีขึ้น	 (US	 National	

Institute	On	Aging,	2020)	ส�าหรับประเทศไทย	ถือว่า	

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว	 (Department	 of	

Older	Persons,	2019)	ความต้องการจะแตกต่างไป	ตาม

แนวคิดวงจรชีวิตครอบครัว(family	life	cycle)	ผู้สูงอายุ

จะอยู่ในระยะของ	“รังท่ีว่างเปล่า”	(empty	nest)	ซ่ึงจะ

แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	คือ	ระยะแรกเป็นระยะท่ีรายได้สูง	

ต้องการการท่องเท่ียวและพักผ่อน	 ระยะท่ี	 2	 รายได้ลด

ลง	ความต้องการด้านสุขภาพเป็นหลัก	(Pondent,	2017)	

การตลาดของสายการบินควรเน้นการเดินทางท่ีเช่ือมโยง

การท่องเที่ยว	พักผ่อน	และสุขภาพ	กิจการที่ปรึกษาธุรกิจ

การบินหลายแห่ง	สรุปตรงกันว่า	การเดินทางเพื่อการพัก

ผ่อนจะเป็นพลังผลักดันส�าคัญของการเดินทางในอนาคต	

มากกว่าการเดินทางเพื่อการปฏิบัติงาน	(Bouwer,	Saxon,	

&	Wittkamp,	2021;	Itungu,	2021;	Josephs,	2020)	

	 การเพิ่มจ�านวนประชากรท่ีเด่นชัดท่ีสุดเกิดข้ึนใน

เอเชีย	สมาคมการขนส่งทางอากาศฯประมาณการจ�านวน

ผู้เดินทางทางอากาศของแต่ละประเทศในระยะ	 15	 ปี

ข้างหน้า	 (IATA,	 2018)	 โดยยึดแนวโน้มการเพิ่มจ�านวน

ประชากรและความเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก	คือ	ประเทศจีนอินเดียอินโดนีเซียและไทย	จะมี

จ�านวนผู้เดินทางทางอากาศเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับต้นๆ	

ของโลก	 ถึงแม้ว่าในระยะสั้นนี้	 จ�านวนผู้เดินทางจะลด

ลงอย่างมากจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019แต่

ในระยะยาว	 เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าจ�านวนผู้เดินทางจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามจ�านวนประชากรและเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคนี้ซ่ึงจะเป็นพื้นที่หลักที่จะสร้างรายได้หลักของสาย

การบินในอนาคต	เนื่องจากรายได้ของสายการบินมาจาก	

2	ส่วน	คือ	 รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการบิน	และรายได้ที่ไม่

เก่ียวข้องกับการบิน	สายการบินสามารถเลือกใช้รูปแบบที่

สร้างรายได้เพิ่มโดยความร่วมมือกับพันธมิตรและผู้ด�าเนิน

การที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน	(supply	chain)	เช่น	

การเพิ่มเส้นทางบินทางเลือก	การขายสินค้า	หรือบริการ

ต่างๆ	ท่ีสนองความต้องการเฉพาะของผู้เดินทางท่ีมีพื้นเพ

ทางวัฒนธรรมแบบตะวันออกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกดัง

กล่าว

	 ประเด็นตลาดกลุ ่มใหม่นี้	 สรุปได้ว่า	 สายการ

บินต้องท�าความเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู ้โดยสาร

ส�าคัญโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอย่างลึกซ้ึงเพื่อที่

จะสามารถเสนอบริการและสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
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ของกลุ่มเหล่านั้น

	 3.	 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานระหว่างประเทศท่ี

เป็นอิสระทางการเมือง

	 ธรรมชาตขิองสายการบิน	เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

งานระหว่างประเทศเกือบทั้งหมด	 ถึงแม้สายการบินบาง

สายจะให้บริการภายในประเทศอย่างเดียว	แต่ทุกสายการ

บินต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการบินในระดับนานาชาต	ิ

ในภาวะที่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างบางประเทศ	

สายการบินของแต่ละประเทศควรยึดถือแนวปฏิบัติของ

หน่วยงานก�ากับดูแลการบินในระดับระหว่างประเทศเป็น

หลัก

	 ในระดับภายในประเทศ	 บทบาทของรัฐบาลที่

ส่งผลดีต่อสายการบิน	 คือ	 การเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ระหว่างประเทศที่เป็นอิสระทางการเมือง	 ดังเช่น	 กรณี

ของประเทศไทย	 ที่ไม่ได้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับข้อ

ก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลทางการบินมาเป็นเวลา

นาน	 (ThaiPublica,	 2017)	 จนท�าให้ไม่ได้รับอนุญาต

ด�าเนินการบินในหลายลักษณะดังนั้นเมื่อรัฐบาลด�าเนิน

การตามข้อก�าหนด	 เช่น	 การจัดต้ังหน่วยงานอิสระท่ีท�า

หน้าท่ีก�ากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศ	 การจัดท�า

แผนงานที่จ�าเป็นต่อการเดินอากาศ	 จึงสามารถด�าเนิน

งานต่อไปได้	หรือในกรณีมีความขัดแย้งทางการเมือง	เช่น	

สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามการซื้อขายสินค้าจากมณฑลซินเจียง

ของจนี	(Martina,	2021)	ย่อมส่งผลต่อการขนส่งสนิค้าของ

สายการบิน	 ซึ่งจะต้องมีการคัดค้านผ่านองค์การระหว่าง

ชาติเช่น	องค์การค้าโลก	 (WTO)	 เป็นต้น	ตามข้อมูลของ

สมาคมนักบินยุโรป	 (European	 Cockpit	 Associatio 

n--ECA)	 พบว่า	 สายการบินมักฝ่าฝืนประกาศห้ามของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งสมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	

ยืนยันว่าหน่วยงานต่างๆ	ควรส่งข้อความเตือนให้ทันเวลา	

และควรมีการประเมินสถานการณ์โดยหน่วยงานที่เป็น

อิสระ	(ECA,	2021)

	 ส่วนในภาวะวิกฤติ	 เช่น	 กรณีโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019นัน้	เป็นหน้าทีส่�าคัญทีร่ฐับาลจะต้องสนบัสนนุ	

(subsidy)	สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	แนะน�าว่า	รฐับาล

ควรมีการผ่อนผันค่าธรรมเนียม	ภาษี	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(charges)	 สนับสนุนการเดินทางในเส้นทางห่างไกล	 มี

ส่วนเพิ่ม	 (incentive)	 แก่ผู้โดยสาร	 ยืดหยุ่นวันเวลาเดิน

ทาง	 และอ�านวยความสะดวกในการเดินทางต่อและท่ีพัก	

(IATA,	2020)

	 4.	การใช้ประโยชน์จากอากาศยานประสิทธิภาพ

สูง

	 ความก้าวหน้าทางวศิวกรรมการผลติโดยท่ัวไปเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการผลิตอากาศยานด้วย	 เช่น	การค้นคว้า

พัฒนาเช้ือเพลิงแบบใหม่และพลังงานทดแทน	การพัฒนา

หลักการการยศาสตร์	(ergonomics)	ท่ีประยุกต์หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพของมนุษย์มาประสานเข้ากับองค์

ความรูท้างด้านวศิวกรรมและกลศาสตร์เพือ่น�ามาออกแบบ

และจดัสภาพการปฏบิตังิานให้เกดิความเหมาะสมกบัความ

สามารถและข้อจ�ากัดของผู้ปฏิบัติงาน	 อากาศพลศาสตร์	

(aerodynamics)	คือ	การลดการสร้างแรงเสียดทานของ

อากาศยานในขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูง	ท�าให้

ประหยัดเชื้อเพลิง	และลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารมาก

ข้ึน	ความก้าวหน้าทางวัสดุศาสตร์	(materials	science)	

ท�าให้สามารถผลติวสัดุทีม่สีมบตัพิเิศษของใช้ประโยชน์มาก

ขึน้	มคีวามทนทานมากขึน้	กระบวนการผลติมปีระสทิธภิาพ	

ท�าให้ราคาของวสัดนัุน้ลดลง	กจิการผลติอากาศยานขนส่งผู้

โดยสารใหญ่ที่สุดของโลกสองกิจการ	คือ	แอร์บัส	(Airbus)	

และโบอิง(Boeing)	 มีเป้าหมายการพัฒนาอากาศยานรุ่น

ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนหลายแบบ

	 แอร์บัส	 ได้พัฒนาอากาศยานรุ่นซีโร่อี	 (ZERO 

-e)	 ท่ีมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์	 โดยใช้

ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง	 โครงสร้างล�าตัวกับปีกเป็นช้ิน

เดียวกัน	รูปทรงคล้ายสามเหลี่ยม	(Blended-wing	Body)	

เพื่อลดความฝืดในการปะทะอากาศลงร้อยละ	 50	 จาก

ปีกแบบเดิม	 ท�าให้สามารถลดการใช้เช้ือเพลิงลงร้อยละ	

5	 อากาศยานปีกหมุนรุ่นบลูคอปเตอร์	 (Bluecopter)	 ที่

สามารถลดการใช้เช้ือเพลิงลงร้อยละ	 50	 จากรุ่นเดิม	 ซึ่ง

เท่ากับลดการปล่อยก๊าซได้มากขึ้น	 แต่มีเสียงดังน้อยกว่า

เดิม	 อากาศยานไร้คนขับรุ่นวาฮาน่า(Vahana)	 สามารถ

ประหยัดเช้ือเพลิงและการผลิตได้อีกส่วนหนึ่ง	นอกจากนี้

มีการพัฒนาอากาศยานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่าง	ๆ 	อีกหลาย

รุ่น	ท่ีสามารถลดการใช้เช้ือเพลิงและลดการปล่อยก๊าซได้

มากกว่าเดิม	(Airbus	S.A.S,	2021)

	 โบอิง	 ได้ปรับทิศทางของการผลิตมุ่งไปที่เครื่อง

บินขนาดกลาง	 (New	Midsize	 Airplane-NMA)	 และ

ขนาดเล็ก(Future	 Small	 Airplane--FSA)	 เพื่อตอบ

สนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเดินทางทางอากาศ	
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(Hardiman,	 2021)	 เครื่องบินที่มีช่ือเสียงมากของโบ

อิง	 คือ	 B787	 Dream	 Linerที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูง	 

(super-efficient)	มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเครือ่งบนิคู่

แข่งทุกรุ่น	เนื่องจากมีการใช้โลหะผสม	(composite)	มาก

ถึงร้อยละ	80	ของทั้งหมด	และใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน	

2	ชุด	ในการสตาร์ทเคร่ืองยนต์และระหว่างรับบริการภาค

พ้ืนดิน	เฉพาะรุ่นB787-10Max	สามารถประหยัดเชื้อเพลิง

ได้มากกว่าคู่แข่งร้อยละ	 10	 และประหยัดได้มากกว่ารุ่น

เดิมของโบอิงเองร้อยละ	25	(Boeing,	2017)	นอกจากนี	้

เพื่อสนับสนุนนโยบายสิ่งแวดล้อมโบอิงสามารถด�าเนินการ

ผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในโรงงาน	4	แห่งใน

สหรัฐอเมริกา	(Boeing,	2020)

	 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของการผลิตเครื่อง

บิน	คือ	อายุการใช้งาน	ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยอายุการใช้งาน

ของเครื่องบินพาณิชย์อยู่ที่	18	ปี	ซึ่งถือว่าต�่ากว่าระยะเวลา

ที่ผู้ผลิตก�าหนด	 (Ros,	 2018)	 อายุการใช้งานเครื่องบินมี

ปัจจัยส�าคัญอยู่ที่วงจรการบีบอัด	(pressurization	cycle)	

ที่เกิดขึ้นกับล�าตัวและปีกของเครื่องบินระหว่างการขึ้น-ลง	

ผลกระทบส�าคัญคือ	ความล้าของโลหะ	(metal	fatigue)	

หากได้รับแรงบีบอัดน้อย	และมีการบ�ารุงรักษาที่เหมาะสม	

เครื่องบินอาจมีอายุการใช้งานได้ถึง	30	ปี	(Maksel,	2008)	

ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บความเหมาะสมเมือ่เปรยีบเทยีบค่าบ�ารงุรักษา

กับการลดค่าใช้จ่ายจากความประหยัดที่ได้รับจากการใช้

เครื่องบินรุ่นใหม่	 ดังนั้นทางเลือกของการเช่าอากาศยาน

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	 ตัวอย่าง	 ราคาอากาศยาน	 รุ่น	

B787-10	ในฤดใูบไม้ผล	ิปี	ค.ศ.	2021เท่ากบั	104.0–138.5	

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ	(ประมาณ	3,400	–	4,500	ล้านบาท)	

ค่าเช่ารายเดือนเท่ากับ	 610-1,030,000	 ดอลล่าร์สหรัฐ	

(ประมาณ	 20,000–33,000	 ล้านบาท)	 (Airliners.net,	

2021)

	 ดังนั้นในระยะยาวนโยบายของสายการบินจ�าเป็น

ต้องพิจารณาการใช้อากาศยานที่ประหยัดเชื้อเพลิงเป็น

หลัก	โดยพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและการ

อ�านวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร	 ทิศทาง

การด�าเนินงานของสายการบิน	 4	 ด้านดังกล่าวนั้น	 ไม่ว่า

สายการบินจะตัดสินใจเลือกแนวทางการด�าเนินงานมาก

น้อยอย่างไรในทิศทางใด	จะต้องยึดหลักการเปลี่ยนแปลง

ในองค์กรที่ส�าคัญ	คือ	การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความมุ่งมั่น	

ทรัพยากร	และเวลา	ต้องเปลี่ยนแปลง	ความรู้	และทักษะ

ของบุคลากร	เป็นอันดับแรก	(Anderson	&	Anderson,	

2010)	องค์ประกอบส�าคัญในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง	คือ	

วิสัยทัศน์	 (vision)	 เก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต	

และภาวะผู้น�า	(leadership)	ของผู้บริหารท่ีจะน�าองค์กร

ไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้น)	(Gladden,	2018)	

สายการบินจะต้องมีองค์ประกอบดังกล่าวอย่างเพียงพอ

ด้วย

สรุป
	 การเปลีย่นแปลงส�าคัญทีส่่งผลกระทบสายการบนิ

เรยีงล�าดบัความส�าคญั	5	ประการ	ตามผลการวิเคราะห์ของ

สมาคมการขนส่งทางอากาศฯ	ร่วมกับส�านักศึกษาอนาคต

ระหว่างประเทศ	 (School	 of	 International	 Future)	

ประเทศสหราชอาณาจกัร	(SOIF-IATA,	2018)	และแนวทาง

การด�าเนินงานท่ีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 4	

แนวทาง	 ตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนฯ	

(ICAO,	2019b)	สมาคมนักบินยุโรป	(ECA,	2021)	กิจการท่ี

ปรึกษาธุรกิจการบินนานาชาติ	(Kasasa,	2021)	และหน่วย

งานต่างๆ	(Airbus	S.A.S,	2021;	Boeing,	2020)	แต่ทั้งนี	้

ต้องค�านึงเสมอว่าสายการบินเป็นธุรกิจบริการ	การด�าเนิน

งานต้องค�านึงถึงความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก

	 แนวทางการด�าเนนิงานต่างๆ	เพือ่ตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลงน้ันๆ	จะส่งผลกระทบท้ังสองทิศทาง	เช่น	เมื่อ

ต้องการท�าการตลาดบนฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีรูปแบบ

การใช้ชีวิตท่ียึดโยงกับธุรกรรมออนไลน์	สายการบินจะต้อง

พัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลให้สอดคล้องความต้องการ	

และด�าเนินการตามมาตรฐานของหน่วยงานก�ากับดูแล	แต่

สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้	 คือ	 การใช้ประโยชน์เครือข่ายระบบ

สารสนเทศท�าให้เกิดอาชญากรรมไซเบอร์ตามมา	 และ

อาชญากรรมไซเบอร์จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารไปอีกระดับหนึ่ง	อีกแง่หนึ่ง	

การเลือกใช้อากาศยานประสิทธิภาพสูงนอกจากจะตอบ

สนองข้อเรียกร้องของสาธารณชนด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว	ยัง

สามารถใช้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ด้วย	 คือ	 ความพึงใจในการมีส่วนรักษา

สภาพแวดล้อม	 และสายการบินอาจสามารถลดค่าเดิน

ทางจากการเสียภาษีคาร์บอน	 หรือจากการประหยัดเช้ือ

เพลิงได้อีกทางหนึ่ง	 การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของสายการ

บินจึงต้องสอดประสานกันทุกด้าน	 รวมไปถึงระดับหน่วย
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งานของรฐัทีต้่องก�ากบัดูแลให้เกดิความปลอดภยัและความ

สะดวกในการด�าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้

ทั่วไป	 ซึ่งรัฐบาลจะต้องยินยอมให้หน่วยงานก�ากับดูแล

สายการบินในประเทศสามารถด�าเนินงานได้อย่างอิสระ	

ปลอดจากแรงกดดันทางการเมืองใด	 ๆ	 ตามข้อก�าหนด

ของหน่วยงานก�ากับดูแลระหว่างประเทศ	 ดังนั้น	 รัฐบาล

จะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทให้สอดคล้องไปด้วย

	 ผลกระทบและความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงได้

ตามภาพ	 2	 โดยแสดงตัวแปรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงไว้

ทางขวาของภาพ	 คือ	 อาชญากรรมไซเบอร์	 การก่อการ

ร้าย	รูปแบบใหม่ของการบริโภค	ความเคลื่อนไหวด้านส่ิง

แวดล้อม	 และบทบาทของรัฐบาล	 และแสดงการด�าเนิน

งานด้านต่าง	ๆ	คือ	 ด้านเครือข่ายระบบสารสนเทศ	การ

ตลาด	 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานระหว่างประเทศ	 และ

การใช้อากาศยานประสิทธิภาพสูงไว้ทางซ้ายของภาพ	

โดยมีเส้นแสดงทิศทางของผลกระทบจากแหล่งต่าง	ๆ	ไป

ยังการด�าเนินงานต่าง	ๆ	และระหว่างการด�าเนินงานด้าน

ต่าง	ๆ	ดังท่ีกล่าวข้างต้น

ภำพ 2 แนวทางการด�าเนินงานของสายการบินท่ีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
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บทคัดย่อ

	 โควิด-19	ท�าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกอย่างรุนแรง	แต่ละประเทศได้ด�าเนินการแก้ไข

ป้องกันตามแนวทางที่ได้รับค�าแนะน�าจากองค์การอนามัยโลก	 โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละ

ประเทศ	 ส�าหรับประเทศไทยได้ก�าหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 อย่างรัดกุม	ท�าให้สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ได้ดีในระลอกแรก	อย่างไรก็ตามการระบาดได้แพร่กระจายมากข้ึนในระลอกท่ีสองและสาม	ณ	กลางปี	พ.ศ.	2564	จึง

ยังไม่สามารถลดทอนการแพร่ระบาดลงได้	มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดบางมาตรการได้ผลดี	ขณะ

ที่บางมาตรการไม่ประสบความส�าเร็จ	 ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยมากเกินกว่าขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล	 บทความ

นี้น�าเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโควิด-19	 ล�าดับเหตุการณ์ทั่วโลก	 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด	 ความ

สูญเสีย	ความส�าเร็จและความล้มเหลวของการด�าเนินงาน	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดโควิด-19	ในประเทศไทย	ประเด็นท่ีควรพิจารณาปรับปรุงคือ	ฐานข้อมูลเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน	แนวคิดการ

ด�าเนินงาน	ระบบเฝ้าระวัง	การต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ	และการเร่งด�าเนินการฉีดวัคซีน

ค�ำส�ำคัญ: ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับโควิด-19,	การป้องกันโควิด-19,	การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19	ในประเทศไทย

Abstract

	 COVID-19	has	casted	economic	and	social	losses	all	over	the	globe.	Each	country	has	started	

prevent	 and	 remedial	measures	 suggested	 by	WHO	with	 adaptation	 to	 local	 situation.	 Thailand	

has	arranged	some	plausive	measures	 that	could	 successfully	curb	 the	 spread	 in	 the	first	phase.	 

However,	the	spread	has	multiplied	in	the	2nd	and	3rd	phases.	At	the	middle	of	year	2021	it	is	not	able	to	 

reduce	the	spread.	Some	of	the	epidemic	prevention	and	control	measures	used	are	successful	while	

others	failed.	Number	of	infected	patients	exceeds	the	capacity	of	the	medical	services.	This	article	

provides	basic	information	about	covid-19,	chronology	of	events	around	the	world,	epidemic	preve 

ntion	and	control	measures,	loss,	success	and	failure	of	operation,	guidelines	for	increasing	efficiency	

in	the	prevention	and	the	epidemic	control	of	covid-19	in	Thailand.	Issues	to	be	improved	include	

database	linking	all	facets	of	operation,	concept	of	operations,	surveillance	system,	counter-action	

โควิด-19: กำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดในประเทศไทย

COVID-19: Prevention and Control of Epidemic in Thailand

สุฐิต	ห่วงสุวรรณ1,	เขมณัฏฐ์	อ�านวยวรชัย1,	สุกัญญา	สมมณีดวง1	และ	สุธาสินี	รูปแก้ว1 

Sutit	Huangsuwan1,	Khemmanat	Aumnuaiworachai1,	Sukanya	Sommaneedoung1	and	

Suthasinee	Roopkaew1 

1คณะการบิน	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1School	of	Aviation,	Eastern	Asia	University

Received:	February	28,	2022

Revised:	April	5,	2022

Accepted:	April	8,	2022



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 17

for	misinformation	and	vaccination.

Keywords: basic	information	about	covid-19,	prevention	of	covid-19,	the	epidemic	control	of	covid-19	 

															in	Thailand

บทน�ำ
	 โควิด-19	 (COVID-19)	 คือโรคเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจ	 ชื่อย่อนี้มาจากชื่อเต็มว่า	 Corona	 Virus	

Disease	 เน่ืองจากเชื้อที่ท�าให้เกิดโรคนี้เป็นเชื้อในกลุ่ม 

โคโรนา	(Corona	Virus-CoV)	คือไวรัสที่มีรูปร่างเป็นแฉก	

ลักษณะคล้ายมงกุฎ	 ค�าภาษาอังกฤษคือ	 corona	 จึงใช้

ชื่อน้ี	ส่วนเลข	19	หมายถึงปีที่เกิดโรคคือ	ปี	ค.ศ.	2019	

ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของเชื้อไวรัสชนิดนี้คือ	 ไวรัส

โคโรนาระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันรุนแรงชนิดท่ี	2	 

(severe	acute	respiratory	syndrome	coronavirus	

2)	ชื่อย่อคือ	SARS-CoV-2	เป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกับเช้ือโรค

ระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันรุนแรงท่ีเรียกว่า	ซาร์ส	

(SARS–Severe	Accute	Respiratory	Sydrome)	และ

เมอร์	(Middle	East	Respiratory	Syndrome--MERS)	

ณ	ต้นปี	พ.ศ.	2564	ยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่าการ

ติดเชื้อโควิด-19	เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด	ที่ไหน	และอย่างไร	

(Mallapaty,	2021,	pp.	188-189)

ภำพ 1 รูปร่างไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

หมำยเหตุ: จากรูปร่างไวรัสโคโรนา (โควิด-19). โดยส�านักข่าวอินโฟเควสท์. (2564, กันยายน 20)

ค้นจำก: https://www.infoquest.co.th/2021/127886

	 เชื้อ	 SARS-CoV-2	 ที่ระบาดในคนนี้	 พบว่ามี

ความเช่ือมโยงกับเชื้อไวรัสในค้างคาว	 ชนิดริโนโลฟัส	

(Rhinolophus)	เหมือนกับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค

ซาร์สในปี	พ.ศ.	2546	ค้างคาวชนิดนี้พบได้ในเอเชีย	อัฟ

ริกา	ตะวันออกกลาง	และยุโรป	แต่ผลการศึกษาท่ีมีอยู่ยัง

ไม่สามารถยืนยันการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน	 (zoonotic)	

ของเช้ือไวรัสกลุ่มโคโรนาจากค้างคาวชนิดนี้	อย่างไรก็ตาม

สันนิษฐานว่าจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในคนครั้งนี้มา

จากสัตว์อีกชนิดหน่ึง	ผลการตรวจสอบการติดเช้ือจ�านวน

มากครัง้แรกในเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2562	และเดอืนมกราคม	

พ.ศ.	 2563	 ที่สรุปว่ามีการติดเชื้อครั้งแรกที่ตลาดค้าส่ง

อาหารทะเลหัวหนาน	 (Huanan	Wholesale	 Seafood	



18 Vol. 12 No. 2 May-August 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

Market)	 น้ันขัดแย้งกับระยะการฟักตัวของเชื้อ	 ผลการ

ตรวจสอบย้อนไป	 พบว่าการติดเชื้อครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้น

ในกลางเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	 อย่างไรก็ตามเท่า

ที่ปรากฏผลการศึกษา	ไม่พบว่าเชื้อนี้เกิดจากการดัดแปลง	

(manipulated)	หรือตัดต่อ	(constructed)	พันธุกรรมแต่

อย่างใด	(World	Health	Organization--WHO,	2020a)	

	 เชื้อไวรัสโคโรนามีการกลายพันธุ์	 แบ่งออกเป็น

หลายรุ่น	 (genera)	 เพื่อความชัดเจนในการสื่อสารและ	

ท�าความเข้าใจ	 องค์การอนามัยโลกจึงก�าหนดให้เรียกช่ือ

ตามล�าดับอักษรกรีก	 ณ	 กลางปี	 พ.ศ.	 2564	 รุ่นกลาย

พันธุ์ที่มีอันตรายรุนแรง	แพร่ระบาดได้ง่าย	(Variants	of	

Concern--VOC)	4	รุ่น	คือ	แอลฟ่า	(alpha)	เบต้า	(beta)	

แกมม่า	 (gamma)	 และเดลด้า	 (delta)	 ส่วนรุ่นที่กลาย

พันธุ์แตกต่างออกไป	 แต่ถือว่ามีอันตรายไม่มากนัก	 แพร่

ระบาดได้ไม่ง่ายนัก	(Variants	of	Interest--VOI)	4	รุ่น	คือ	 

เอต้า	(Eta)	ไอโอต้า	(Iota)	แค้ปป้า	(Cappa)	และแลมด้า	

(Lamda)	 และมีรุ่นที่อยู่ในการเฝ้าติดตาม	 (Alerts	 for	

Further	Monitoring)	 คือไม่มีความรุนแรง	 แพร่ระบาด

ได้น้อยอีก	 13	 รุ่น	 (National	 Center	 for	 Immuniz 

ation	and	Respiratory	Diseases--NCIRD	2020;	WHO,	

2020a)	อนึ่งการจัดแบ่งกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามความ

รุนแรงทีเ่กดิขึน้	ตดิตามการเปลีย่นแปลงได้จากเวบ็ไซต์ของ

องค์การอนามัยโลกตัวอย่างเช่น	เมื่อวันที่	1	เดือนสิงหาคม	

พ.ศ.	2564	ได้มีรายงานรุ่นกลายพันธุ์ล�าดับที่	5	 เรียกว่า	

เอ็บซิลอน	 (Epsilon)	 ในประเทศปากีสถาน	 ซึ่งรุ่นนี้พบ

ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	 2563	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	

สหรัฐอเมริกา	แต่ไม่มีผลรุนแรง	จึงจัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าติดตาม	

แต่อาจเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มรุนแรงในภายหลังได้	เนื่องจาก

การกลายพันธุ์รุ่นนี้สามารถหลบหลีก	(evade)	ภูมิคุ้มกัน

จากวัคซีนท่ีมีอยู่ได้มาก	ถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ท่ีได้รับ

วัคซีนแล้ว	(Henderson,	2021;	India	Today,	2021)

ล�ำดับเหตุกำรณ์โควิด-19

	 อาการเจ็บป่วยท่ีถือว่าเป็นโควิด-19	 รายแรก	

ตามรายงานของคณะสอบสวนโรคขององค์การอนามัยโลก	

พนักงานส�านักงานคนหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น	 (Wuhan	 City)	

จังหวัดหูเบ่ย	(Hubei	Province)	ประเทศจีน	ผู้ป่วยไม่มี

ประวัติการเดินทาง	เริ่มมีอาการเมื่อวันท่ี	8	เดือนธันวาคม	

พ.ศ.	 2562	 เป็นอาการปอดอักเสบ	 (pneumonia)	ที่ไม่

ทราบสาเหตุ	(unknown	etiology)	ต่อมาได้แพร่ระบาด

ไปยังเมืองส�าคัญของประเทศจีน	 เช่น	 กรุงปักก่ิง	 และ

เซ่ียงไฮ้	และมีรายงานพบผู้ติดเช้ือในต่างประเทศในเดือน

มกราคม	พ.ศ.	2563	ประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นเมื่อปลายเดือน

มกราคม	เท่ียวบินและการเดินทางหลายเส้นทางถูกยกเลิก	

เนื่องจากเมืองอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศ

ระหว่างประเทศจ�านวนมาก	การแพร่เช้ือจึงเกิดข้ึนท่ัวโลก

อย่างรวดเร็ว	 ปัจจุบันจ�านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเพิ่ม

มากข้ึนเรื่อย	ๆ	(WHO	Team	Emergency	Response,	

2020)	 แต่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการติดเชื้อก่อนหน้านั้นด้วย	 

(Mallapaty,	 2021,	 pp.	 188-189)	 สถานการณ์ที่น่า

สังเกตต่าง	 ๆ	 จากจุดเริ่มต้นถึงกลางปี	 พ.ศ.	 2564	 ตาม

ตาราง	1	ดังต่อไปนี้

ตำรำง 1

ล�าดับเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ช่วงเวลำ เหตุกำรณ์

ปี พ.ศ. 2562

08	ธันวาคม	2562 ผู้ป่วยแสดงอาการคนแรกในเมืองอู่ฮั่น	ประเทศจีน

31	ธันวาคม	2562 WHO	รับรายงานอย่างเป็นทางการ	ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก

ปี พ.ศ. 2563

01	มกราคม	2563 ปิดตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนาน

11	มกราคม	2563 จีนรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกจากเช้ือไวรัสชนิดนี้

13	มกราคม	2563 พบผูติ้ดเชือ้รายแรกในประเทศไทยเป็นหญงิชาวจนี	เดนิทางจากอูฮ่ั่น	(ไทยพบีเีอส,	2563)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 19

31	มกราคม	2563 คนไทยรายแรกที่ติดเชื้อโควิด-19	อาชีพขับแท็กซี่	(ไทยรัฐออนไลน์,	2563)

02	กุมภาพันธ์	2563 รายงานผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนรายแรก	 ที่ฟิลิปปินส์เริ่มมีการตรวจสอบและกักตัวผู้

เดินทางทางอากาศทั่วโลก

11	กุมภาพันธ์	2563 ก�าหนดช่ือโรคเป็นโควิด-19

29	กุมภาพันธ์	2563 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตรายแรก	 เป็นพนักงานขายของท่ีระลึก	 จากการสัมผัสนักท่อง

เท่ียวจากอู่ฮั่น	(BBC	News,	2020)

11	มีนาคม	2563 WHO	ประกาศโควิด-19	เป็นโรคระบาด	(pandemic)

08	เมษายน	2563 เริ่มใช้สูตรยาค็อกเทล	(COVID-19	Cocktail)	แต่มีข้อสงสัยเรื่องประสิทธิภาพ

10	กันยายน	2563 WHO	 จัดต้ังหน่วยเร่งรัดการเข้าถึงเครื่องมือต้านโควิด-19	 (Access	 to	 COVID-19	

Tools	Accelerator)	ซึ่งประกอบด้วย	4	เสาหลักคือ	การวินิจฉัย	(Diagnostics	pillar)	

การรักษา	 (Therapeutics	pillar)	การป้องกัน	 (Vaccines	pillar	หรือท่ีนิยมเรียกว่า	

COVAX)	และระบบสุขภาพ	(Health	Systems	pillar)

16	พฤศจิกายน	2563 โมเดอร์นา	ยืนยันประสิทธิภาพหลังการทดสอบขั้นที่	3	ของวัคซีน	Moderna	ที่	94.5%	

สามารถเก็บในตู้เย็นทั่วไปได้

24	พฤศจิกายน	2563 รัสเซียยืนยันประสิทธิภาพหลังการทดสอบขั้นที่	3	ของวัคซีน	Sputnik	ที่	91.4	%

09	ธันวาคม	2563 ผลการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพวัคซีน	 Sinopharm	 ที่	 86	 ข้อดีคือ	 เก็บรักษาในตู้

เย็นท่ัวไปได	้

18	ธันวาคม	2563 WHO	 ยืนยันสายพันธุ์แอลฟ่า	 (B.1.1.7)	 ในสหราชอาณาจักรพบเมื่อ	 เดือนกันยายน	

พ.ศ.	 2563	ยืนยันสายพันธุ์เบต้า	 (B.1.351,	B.1.351.2,	 B.1.351.3)	 ในอัฟริกาใต้พบ

เมื่อ	เดือนพฤษภาคมพ.ศ.	2563	COVAX	ยืนยันปริมาณวัคซีนที่จัดสรรได้	2	พันล้านโดส

ปี พ.ศ. 2564

11	มกราคม	2564 WHO	ยืนยันสายพันธุ์แกมม่า	(P.1ม	P.1.1ม	P.1.2)	ในบราซิล	พบเมื่อ	พฤศจิกายน	2563

11	พฤษภาคม	2564 WHO	ยืนยันสายพันธุ์เดลต้า	(B.1.617.2,	AY.1,	AY.2,	AY.3)	ในอินเดีย	พบเม่ือ	ตุลาคม	

2563

16	กรกฎาคม	2564 WHO	 ตั้งกลุ่มให้ค�าแนะน�าทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคชนิด

ใหม่	(International	Scientific	Advisory	Group	for	Origins	of	Novel	Pathogen 

s-SAGO)	เพื่อศึกษาแหล่งก�าเนิดเชื้อโรคชนิดใหม่

25	กรกฎาคม	2564 จ�านวนผู้ติดเชื้อสะสม	193	ล้านคน	เสียชีวิตสะสม	4	ล้านคน

Note From: Where did COVID come from? Five mysteries that remain, by Mallapaty, 2021, Nature,  

 591(7849), 188–189; COVAX explained. by GAVI The Vaccine Alliance, 2021a, Retrieved from  

 https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained; A Timeline of COVID-19 Developments  

 in 2020. by The American Journal of Managed Care--AJMC, 2021, Retrieved from https://www. 

 ajmc.com/view/a-timeline-of-covid19-developments-in-2020; COVID-19 — A timeline of the  

 coronavirus outbreak. by Ravelo, J. L., & Jerving, S. 2021, Retrieved from https://www.devex. 

 com/news/sponsored/covid-19-a-timeline-of-the-coronavirus-outbreak-96396; Timeline: WHO’s  

 COVID-19 response. by WHO. (2021d). Retrieved from https://www.who.int/emergencies/ 

 diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline
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สถิติ

	 องค์การอนามยัโลก	(WHO)	ได้จดัท�าสถติิจ�านวนผู้

ติดเชือ้	ผู้เสียชวีติและจ�านวนสะสม	นบัจากเดอืนกมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	2563	ถึงกลางเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2564	ตามภาพ	

1	แสดงให้เห็นว่าจ�านวนลดลงเล็กน้อยในระยะต้นปี	พ.ศ.	

2564	แต่เพิ่มสูงข้ึนอีกในระยะกลางปี	จ�านวนผู้ติดเช้ือและ

เสียชีวิตแยกตามภูมิภาคระยะ	1	สัปดาห์	ณ	กลางปี	พ.ศ.	

2564	ตามภาพ	2	แสดงรายละเอียดในตาราง	1

ภำพ 2 กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2654 

Note. From Timeline: WHO’s COVID-19 response. by WHO. (2021d). Retrieved from https://www. 

                                who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline

	 สถิติการติดเชื้อใหม่	 และการเสียชีวิต	 ระหว่าง

วันที่	19-25	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2564	จ�านวนผู้ติดเช้ือ

ใหม่รวมทั่วโลก	 3,807,939	 ราย	 ตามภาพด้านขวาสุด

ของกราฟ	 ภูมิภาคที่มีการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตสูงสุด

คือทวีปอเมริกา	รายละเอียดตามตาราง	2	(WHO	Team	

Emergency	Response,	2021)	ณ	กลางปี	พ.ศ.	2564	

ยังมีการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อและการเสียชีวิตสูงอยู	่ 

(The	Center	for	Systems	Science	and	Engineerin 

g--CSSE,	 Johns	 Hopkins	 University--JHU,	 2021)	

เน่ืองจากมีการกลายพันธุ์ของเช้ือ	สถิติใหม่กว่าระยะเวลา

นี้สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก

คือ	 https://www.who.int/publications/m/item/

weekly-epidemiological-update-on-covid

ตำรำง 2

สถิติโควิด-19 ตามภูมิภาคระหว่างวันที่ 19-25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และยอดสะสม

ภูมิภำค ติดเชื้อใหม่ สะสม เสียชีวิต สะสม

อเมริกา 1,260,598,	(33%) 75,995,514	(39%) 28,938	(42%) 989,575	(48%)

ยุโรป 1,010,270	(27%) 59,009,652	(30%) 7,545	(11%) 211,783	(29%)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 775,618	(20%) 37,536,524	(19%) 21,334	(31%) 548,276	(13%)

เมดิเตอร์เรเนียน 338,605	(9%) 12,133,038	(6%) 4,225	(6%) 230,676	(6%)

อัฟริกา 184,361	(5%) 4,773,581	(2%) 4,931	(7%) 112,429	(3%)

แปซิฟิค 238,487	(6%) 4,208,652	(2%) 2,159	(3%) 61,908	(1%)

รวม 3,807,939	(100%) 193,657,725	(100%) 69,132	(100%) 4,154,660	(100%)

Note. From: Weekly epidemiological update on COVID-19—27 July 2021. by WHO Team Emergency  

 Response, (2021). Retrieved from https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemi 

 ological-update-on-covid- 19---27-july-2021
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วัคซีน

	 เริ่มมีการคิดค้นวัคซีนและน�ามาทดลองใช้กับคน

ครั้งแรกในเดือนเมษายน	พ.ศ.	 2563	และต่อมาได้น�าไป

ใช้จริงในหลายประเทศ	(Padilla,	2021)	ท�าให้อัตราการ

ติดเชื้อและเสียชีวิตโดยภาพรวมเริ่มลดลงในปลายเดือน

เมษายน	 พ.ศ.	 2564	 (Charumilind,	 Craven,	 Lamb,	

Sabow,	&	Wilson,	2021)	องค์การอนามัยโลกแบ่งวัคซีน

ออกเป็น	3	ชนิดใหญ่	ๆ	(WHO,	2021c)	คือ	(1)	ใช้ไวรัส

ครบส่วน	(whole	virus)	รวมการใช้ไวรัสเป็นพาหะ	(viral	

vector)	ด้วย)	(2)	ใช้บางส่วนของไวรัส	(protein	subunit)	

และ	(3)	ใช้สารพันธุกรรมไวรัส	(nucleic	acid)	ในขณะท่ี

องค์กรพนัธมติรเพือ่วคัซนีโลก	(Global	Alliance	Vaccine	

Immunization-GAVI)	แบ่งเป็น	4	ชนิด	โดยแยกชนิดท่ีใช้

ไวรัสเป็นพาหะออกมาเป็นอีกชนิด	(GAVI	The	Vaccine	

Alliance,	2021b)	รายละเอียดของแต่ละชนิด	ดังต่อไปนี	้

(British	Society	for	Immunology,	2021)

	 1.	 ชนิดไวรัสครบส่วน	 ท�าให้เชื้ออยู่ในระดับที่

ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย	 แต่ยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง

ภูมิคุ้มกัน	แยกเป็น	2	ลักษณะคือ

	 	 1.1	ท�าให้เชือ้อ่อนแอ	(attenuated)	แต่

ยังสามารถเติบโตและเพ่ิมจ�านวนได้	 บางที่เรียกว่า	 “เช้ือ

เป็น”	เป็นชนิดเดียวกับวัคซีนโรคหัด	และเป็นวิธีการเดียว

กับการผลิตวัคซีนแบคทีเรียโรคปอด	และโรคโปลิโอ	ข้อดี

คือ	เป็นวิธีที่ใช้มานาน	ภูมิต้านทานสูง	ผลิตง่าย	ข้อเสียคือ	

ต้องเกบ็รักษาในอุณหภมูติ�า่	ไม่เหมาะกบับุคคลทีม่ภีาวะภมูิ

ต้านทานต�่า	เช่น	เกิดจากโรคและการใช้ยาบางชนิด	การ

สูบบุหรี่	หรืออายุมาก	ชื่อยี่ห้อการค้าของวัคซีนส�าหรับโค

วิด-19	ที่ก�าลังพัฒนาคือ	โคดาเจนิก	(Codagenix)

	 	 1.2	ท�าให้หยดุเพิม่จ�านวน	(deactivated)	

โดยการท�าลายยีนบางส่วนจากความร้อน	 สารเคมี	 หรือ

ฉายรังสีจนไม่สามารถเพ่ิมจ�านวนได้	บางที่เรียกว่า	“เช้ือ

ตาย”	 ร่างกายรับรู้โดยไม่เป็นอันตราย	 แต่มีการสร้างภูมิ

ต้านทานขึ้น	 เป็นประเภทเดียวกับวัคซีนโรคหวัดและตับ

อักเสบชนิด	เอ	ชื่อยี่ห้อการค้าของวัคซีนที่ได้รับการรับรอง

คือ	ชิโนแวค	(SinoVac)	ชิโนฟาร์ม	(Sinopharm)	บารัท	

ไบโอเทค	(BaratBiotech)	ที่ก�าลังพัฒนาคือ	ชิฟาฟามเมด	

(Shifa-Pharmed)

	 	 1.3	 ใช้ไวรัสเป็นพาหะ	 วัคซีนชนิดนี้ใช้

ไวรัสที่ไม่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่ส่งผ่านสารพันธุกรรมของไวรัส

โควิด-19	ร่างกายจะสร้างโปรตีนท่ีไปกระตุ้นภูมิต้านทาน	

เป็นแบบเดยีวกบัวคัซนีโรคอโิบล่า	ชือ่ยีห้่อการค้าของวัคซนี

ท่ีได้รับการรับรองคือ	 แอสตร้าเซเนก้า	 (AstraZeneca)	

จอห์นสัน	 แอนด์	 จอห์นสัน	 (Johnson	&	 Johnson)	ที่

ก�าลังพัฒนาคือ	แจนเสน	(Jansenn)	แคนชิโน	(CanSino)	

และกามาเลยา	(Gamaleya)

	 2.	 ใช้บางส่วนของไวรัส	 วัคซีนแบบนี้ใช้โปรตีน	

(protein	based)	ของไวรัสโควิด-19	 เพียงบางส่วนที่ไม่

ท�าให้เกิดอันตราย	 แต่ร่างกายรับรู้และสร้างภูมิต้านทาน

ข้ึน	เป็นแบบเดียวกับวัคซีนตับอักเสบชนิด	บี	ช่ือยี่ห้อการ

ค้าท่ีก�าลังพัฒนาคือ	โนราแวกซ์	(Novavax)	ของซาโนฟี/

จีเอสเค	(Sanofi/GSK)

	 3.	ใช้สารพันธกุรรมของไวรัส	ใช้สารพันธกุรรมของ

ไวรัสโควิด-19	อาจเป็นดีเอ็นเอ	(DNA-Deoxyribonucleic	

Acid)	หรืออาร์เอ็นเอ	 (RNA-Ribonucleic	Acid)	ท�าให้

ร่างกายสร้างโปรตนีของโควดิ-19	ขึน้	ซึง่จะกระตุน้ให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันเริ่มท�างาน	เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตวัคซีน	

ชื่อยี่ห้อการค้าของวัคซีนท่ีได้รับการรับรองคือ	ไฟเซอร์-ไบ

โอ	เอ็นเทค	(Pfizer-BioNTech)	โมเดอร์นา	(Moderna)	

และที่ก�าลังพัฒนาคือ	เคียวแวค	(CureVac)	ของอินโนวิโอ	

(Innovio)

	 ณ	ปลายเดือนมกราคม	พ.ศ.	2564	มีวัคซีนที่อยู่

ในการทดลอง	63	ช่ือ	แบ่งเป็นแบบไวรัสครบส่วน	15	ชื่อ	

แบบใช้ไวรัสเป็นพาหะ	15	 ช่ือ	แบบใช้บางส่วนของไวรัส	

13	ช่ือ	และแบบใช้สารพันธุกรรม	20	ช่ือ	(WHO,	2021e)	

ในกลางปี	พ.ศ.	2564	มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่	จัดท�าใน

เป็นแบบเม็ด	แบบสูดดม	พ่นจมูก	และแบบผง	ด�าเนินการ

โดยกิจการในสวีเดน	ก�าลังทดลองกับสายพันธุ์เบต้าในอัฟ

ริกา	 และสายพันธุ์แอลฟ่าในสหราชอาณาจักร	 หากผลิต

ส�าเร็จจะแก้ปัญหาการขนส่ง	การเก็บรักษาและลดต้นทุน

การผลิตลงได้	รวมทั้งมีส่วนช่วยกรณีคนกลัวเข็มฉีดยาด้วย	

(Savage,	2021)

อำกำรป่วยและกำรรักษำ

	 อาการของโควิด-19	มีความแตกต่างกันในแต่ละ

บุคคล	แสดงอาการได้ตั้ง	2–14	วัน	(Centers	for	Disease	

Control	 and	 Prevention--CDC,	 2021a;	 Harvard	

Medical	School,	2021b)	อาการท่ัวไปคือ	มีไข้	(fever)	

ปวดเม่ือยเนื้อตัว	(body	ache)	ไอแห้ง	ๆ	(dry	cough)	



22 Vol. 12 No. 2 May-August 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

เหน่ือย	(fatigue)	หนาว	(chill)	ปวดหัว	(headache)	เจ็บ

คอ	(sore	throat)	เบื่ออาหาร	(loss	of	appetite)	ไม่ได้

กล่ิน	 (loss	 of	 smell)	 บางคนอาจไม่มีอาการอะไรเลย	

ขณะที่บางคนอาจมีอาการรุนแรงคือ	ไข้สูง	ไอมาก	หายใจ

ล�าบาก	 มีอาการปอดบวม	บางคนมีผลต่อระบบประสาท	

เช่น	 ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารท�าให้เบื่ออาหารและ

ท้องเสีย	 ส่งผลต่อการรับกลิ่น	 บางคนอาจมีอาการกล้าม

เนื้ออ่อนแรง	 อาการชามือและเท้า	 มึนงง	 สับสน	 ภาวะ

สมองท�างานบกพร่องกระทันหัน	 อาการชัก	 และหลอด

เลือดสมองแตก	ตีบ	ตัน	อาการที่จ�าเป็นต้องพบแพทย์คือ	

หายใจล�าบาก	เจ็บหน้าอกต่อเนื่อง	รู้สึกมึนงง	สะลึมสะลือ	

เล็บหรือริมฝีปากเปลี่ยนสีเป็นเทา	ม่วง	หรือน�้าเงิน	(CDC,	

2021a)

	 อาการป่วยจากโควิด-19	 ที่รุนแรงที่สุดคือ	 การ

หายใจติดขัด	หายใจล�าบาก	หายใจไม่อิ่ม	(shortness	of	

breath	or	Dyspnea)	บางที่เรียกว่าอาการ	“หิวอากาศ”	

(air	hunger)	เป็นอาการเดยีวกบัอาการหายใจล�าบากทีเ่กดิ

จากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง	ๆ 	หลายโรค	ทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ	ซ่ึงอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน	เรื้อรัง	หรือระยะ

สุดท้ายของโรค	 ถือเป็นภาวะวิกฤตท่ีคุกคามชีวิต	 ผลการ

รวบรวมสถิติคนป่วยจากโควิด-19	 พบว่าคนป่วยท่ีเสีย

ชีวิตอย่างรวดเร็วจะมีอาการปอดบวม	 ซึ่งมีหลายสาเหตุ	

สาเหตุหนึ่งที่ยืนยันได้คือ	อาการน้ีเกิดจากสารแอนตี้บอดี	้									

ที่เรียกว่า	อินเตอร์เฟอรอน	(interferon)	ซึ่งปกติเป็นกลไก

ทีท่�าลายเชือ้โรคน้ัน	กลบัท�าลายโปรตนีของระบบภมูคิุม้กนั

ของร่างกายด้วย	เชือ้จงึท�าลายเซลล์ปอดได้	ท�าให้เซลล์ปอด

มีน�้าเต็มจนรับออกซิเจนไม่ได้	ส่งผลให้อวัยวะส�าคัญต่างๆ	

ล้มเหลว	หยุดการท�างาน	เช่น	ตับ	ไต	จนเสียชีวิตในท่ีสุด	

(Godoy,	 2020;	 Marcelin,	 2020)	 อย่างไรก็ตามภาวะ

ที่สารแอนตี้บอดี้ท�าลายโปรตีนภูมิคุ้มกันนี้	 มีในคนเพียง

จ�านวนน้อยไม่เกินร้อยละ	10	ของผู้ป่วย	(Szabo,	2020)

	 อาการป่วยจากโควิด-19	 มีสูงขึ้นส�าหรับผู้มีอายุ

กลางคนถึงอายุมาก	และผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ	เบาหวาน	

และโรคปอดอยู่แล้ว	 ผู้ป่วยกลุ่มน้ีมีอัตราการเสียชีวิตสูง	

อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นตามอายุ	ในกลุ่มผู้มีอายุสูงกว่า	60	

ปี	ประมาณร้อยละ	3	ผู้มีอายุมากกว่า	70	ปี	ร้อยละ	10	

และผู้มีอายุมากกว่า	80	ปี	ร้อยละ	16	(Godoy,	2020)

	 การรักษาโรคโควิด-19	เป็นการรักษาตามอาการ	

โดยน�ายาที่เคยใช้ในการรักษาโรคอ่ืนมาประกอบกัน	ยาท่ี

ใช้แพร่หลายท่ีสุดคือ	ฟาวิพิราเวียร์	(Favipiravir)	เนื่องจาก

ให้ผลต่อต้านไวรัสได้ดี	ยาตัวนี้เคยถูกน�ามาใช้กับการรักษา

ไข้หวัดใหญ่	อีโบล่า	และโรคติดต่อจากไวรัสอื่น	ๆ 	มาก่อน	

ยาอื่น	ๆ	เช่น	ยาต้านไวรัสเอชไอวีหรือเอดส์	เช่น	โลปินา

เวยีร์/รโิทนาเวยีร์,	ดารูนาเวยีร์	+	รโิทนาเวยีร์	(lopinavir/rit 

onavir,	darunavir	+	ritonavir)	ยาต้านไวรัสอีโบลาร์หรือ

ไวรัสซาร์	เช่น	เรมเดซิเวียร์	(remdesivir)	ยาต้านมาลาเรีย	

เช่น	คลอโรควิน	และ	ไฮดรอกซี่คลอโรควิน	(chloroquine	

and	hydroxychloroquine)	ยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย	เช่น	อะ

ซิโธรมัยซิน	(azithromycin)	ยากดภูมิคุ้มกัน	เช่น	โทซิลิ

ซูแมบ(tocilizumab)	ยาสเตียรอยด์	เช่น	เมทิลเพรดนิโซ

โลน	(methylprednisolone)	ยาถ่ายพยาธิ	เช่น	ไอเวอเม

คติน	(ivermectin)	สารอาหาร	เช่น	ซิงค์	(zinc)	และน�้า

เลือดท่ีมีโปรตีนภูมิคุ้มกัน	เช่น	คอนวาเลสเซนต์	พลาสมา	

(convalescent	plasma)	(ทิพวรรณ	วงเวียน,	2564)

	 วิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ด	(Harvard	Medical	

School,	2021a)	ยืนยันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาตัว

เองอยู่ท่ีบ้านได้	 ในลักษณะท่ีไม่แตกต่างจากการเป็นหวัด

คือ	 การพักผ่อน	 ดื่มน�้าเพียงพอ	 และใช้ยาแก้ปวดแก้ไข้

ตามอาการ	ส�าหรับผู้ท่ีมีอาการหายใจติดขัด	วิธีการรักษา

คือ	การช่วยหายใจ	(mechanical	ventilation)	ตัวอย่าง

เทคโนโลยีในการนี้คือ	 ECMO—Extra	 Corporeal	 Me 

mbrane	Oxygenation)	หลักการคือ	การเพิ่มออกซิเจน

เข้าในกระแสเลือดและคัดแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกมา	(Godoy,	2020)

ควำมสูญเสีย

	 ความสูญเสียของสังคมท่ีเกิดจากโควิด-19	ท่ีเห็น

เด่นชัดท่ีสุดคือ	ความตกต�่าทางเศรษฐกิจ	ในกลางปี	พ.ศ.	

2563	ธนาคารโลกประมาณว่าเศรษฐกิจของโลกหดตัวลง

ร้อยละ	5.2	ถือว่าตกต�่าท่ีสุด	นับจากปี	พ.ศ.	2416	ประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบมากท่ีสุด	 ภาวะเศรษฐกิจ

ตกต�่าน้ี	นอกจากจะส่งผลให้การลงทุนเกิดข้ึนได้ยาก	และ

ช่องทางการค้าของโลกหยุดชะงักแล้วยังส่งผลให้คุณภาพ

ชวีติของประชากรเสือ่มโทรมลงจากการขาดรายได้และการ

ขาดการศึกษาของทุกประเทศ	ความสามารถในการด�าเนิน

การทางเศรษฐกิจจึงมีข้อจ�ากัด	(The	World	Bank,	2020)

	 องค์การพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว ่างประเทศ	 (Organisation	 for	 Economic	 
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Co-operation	and	Development--OECD)	คาดการณ์

ไว้ในไตรมาสที่	2	ปี	พ.ศ.	2564	ว่า	การแพร่ระบาดจะยัง

คงต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจต่อ

ไปอีกระยะหน่ึง	ประเทศที่จะฟื้นฟูได้เร็วที่สุดคือจีน	น่าจะ

สามารถมรีายประชาชาติเท่ากบัระดับเดิมก่อนการระบาดได้

ภายในปลายปี	พ.ศ.	2563	เกาหล	ีรสัเซยี	และสหรฐัอเมรกิา	

น่าจะท�าได้ในปลายปี	พ.ศ.	2564	ประเทศที่จะฟื้นตัวช้า

ที่สุด	คือ	อาร์เจนติน่า	คาดว่าจะไม่เร็วกว่าปี	พ.ศ.	2568	

รองลงมาคือ	 กลุ่มประเทศอัฟริกา	 คาดว่าจะฟื้นฟูได้ไม่

เร็วไปกว่าปี	พ.ศ.	2567	(Organisation	for	Economic	

Co-operation	and	Development--OECD,	2021)

	 ส�าหรับประเทศไทย	ณ	วันที่	11	เดือนสิงหาคม	

พ.ศ.	2564	มีผู้ป่วยสะสมรวม	816,989	คน	อยู่ระหว่าง

รับการรักษา	210,042	คน	ผู้เสียชีวิตรวม	6,795	คน	ผู้ท่ี

หายป่วยรวม	600,371	คน	(กรมควบคุมโรค,	2564)	ความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจของไทยจากโควิด-19	 มีมูลค่ากว่า	

18.4	 ล้านล้านบาท	คิดเป็นประมาณ	110%	ของรายได้

ประชาชาติ	จีดีพี	(GDP)	ของปี	พ.ศ.	2562	ในปี	พ.ศ.	2563	

รายได้ประชาชาติลดลงจริงร้อยละ	6.1	จากเดิมที่คาดว่าจะ

เติบโตร้อยละ	2.8	ส่วนปี	พ.ศ.	2564	นี้	คาดว่าจะเติบโต

ประมาณร้อยละ	1.5	 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตท่ีร้อย

ละ	3	หากไม่มีปัญหาโควิด	(พรายพล	คุ้มทรัพย์,	2564)

	 เฉพาะการระบาดระลอก	 2	 ที่เริ่มข้ึนในเดือน

ธันวาคม	ปี	พ.ศ.	2563	จังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์กลาง

การระบาด	 การล็อกดาวน์จังหวัด	 มีผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจในพื้นที่สมุทรสาคร	 วันละ	 3,000–4,000	 ล้าน

บาท	 หากมีการห้ามเดินทางระหว่างจังหวัดจะเพิ่มเป็น

วันละ	6,800	ล้านบาท	ถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อทั่วประเทศ

ทุก	1	เดือน	จะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมประมาณ	

2-2.2	แสนล้านบาทต่อเดือน	หรือกระทบต่อจีดีพี	(GDP)	

ร้อยละ	1.5	ผลกระทบสะสมตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2563	ท�าให้หนี้

สินภาคครัวเรือนพุ่งสูงข้ึน	ในปี	พ.ศ.	2563	มีคนว่างงาน	

2.9	ล้านคน	และคาดว่าแรงงานใหม่เสี่ยงตกงานประมาณ	

9	แสนคน	(กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ,	2564)

มำตรกำรในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดใน

ประเทศไทย

	 การป้องกันและควบคุมโควิด-19	ในประเทศไทย	

ได้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 1 . 	 มาตรการทางกฎหมาย	 มีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน	บังคับใช้วันท่ี	26	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	

2563	เพือ่ป้องกนัควบคมุการแพร่ระบาด	การกกัตนุสนิค้าที่

ใช้ในการป้องกนัควบคมุ	และสนิค้าอปุโภคบรโิภค	ประกาศ

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน	1111	และแนวทาง	“อยู่บ้าน	

หยุดเชื้อ	 เพื่อชาติ”	 และการใช้มาตรการป้องกันโรคเพื่อ

ตนเองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 (ส�านักนายก

รัฐมนตรี,	2563a)	แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง

ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรค	(ส�านัก

นายกรัฐมนตรี,	 2563b)	 จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ ์

โควิด-19	 (ส�านักนายกรัฐมนตรี,	2563c)	 เพื่อสร้างความ

เป็นเอกภาพและการบูรณาการการด�าเนินการ	 ต่อมามี

การประกาศข้อบังคับอื่น	 ๆ	 ตามสถานการณ์	 เช่น	 การ

ห้ามออกนอกเคหะสถาน	 การห้ามเข้าพื้นท่ีเสียง	 การปิด

สถานศึกษา	 ปิดสถานประกอบการ	 ห้ามกิจกรรมที่มีการ

ชุมนุมของประชาชน	ฯลฯ

	 ส�าหรับมาตรการแบ่งพื้นที่คือ	การแบ่งพื้นท่ีตาม

ความรุนแรงของการระบาด	 เพื่อความเหมาะสมในการ

ก�าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโดยแบ่งเป็น	 4	 เขต	

ตามตาราง	3	ซ่ึงมาตรการท่ีใช้จะแตกต่างกัน



24 Vol. 12 No. 2 May-August 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ตำรำง 3

การจ�าแนกระดับความรุนแรงของการระบาด

พื้นที่ กำรแพร่ระบำด

สีเขียว ไม่พบผู้ติดเช้ือในประเทศ	มีเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ	มีจ�านวนเตียงเพียงพอต่อผู้ติดเช้ือทุกราย

สีเหลือง ผู้ติดเช้ือในประเทศมากกว่า	300	คนต่อสัปดาห์	หรือมากกว่า	5	คนต่อประชากรล้านคนต่อสัปดาห์	ผู้ติดเช้ือ

ครองเตียงร้อยละ	40	-59	ของศักยภาพ

สีส้ม	 ผู้ติดเช้ือในประเทศ	300-900	คนต่อสัปดาห์	หรือ	5-15	คนต่อประชากรล้านคนต่อสัปดาห์	ผู้ติดเช้ือครองเตียง

ร้อยละ	60	-79	ของศักยภาพ

สีแดง ผู้ติดเช้ือในประเทศมากกว่า	900	คนต่อสัปดาห์	หรือมากกว่า	15	คนต่อประชากรล้านคนต่อสัปดาห์	ผู้ติดเช้ือ

ครองเตียง	ตั้งแต่ร้อยละ	80	ของศักยภาพ

หมำยเหตุ: จากเกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับ 

 ประเทศ. โดย กรมควบคุมโรค, 2563, ค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/im com 

 mands/im_commands12_1.pdf

	 2.	มาตรการระดับบุคคล	ประเทศไทยได้ประกาศ

มาตรการป้องกันโรคระดับบุคคลตามประกาศส�านักนายก

รัฐมนตรี	วันที่	25	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2563	ดังกล่าว	ซ่ึง

เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ที่ได้รับการแนะน�าจากหน่วยงานทางสาธารณสุขระดับ

นานาชาติคือ	“การใส่หน้ากาก”	ซึ่งถือเป็นวิธีส�าคัญในการ

ป้องกันโรค	(Harvard	Medical	School,	2020;	Unicef,	

2020;	WHO,	2020c)	มาตรการป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดส�าหรับบุคคล	วิธีอื่น	ๆ 	คือ	ล้างมือสบู่หรือน�้ายา

ฆ่าเชื้อบ่อย	 ๆ	 ไอหรือจามลงข้างล�าตัว	 ไม่สัมผัสบริเวณ

ปากและใบหน้า	 การเว้นระยะห่าง	 ไม่อยู่ในที่คนแออัด	

ท�าความสะอาดเครื่องใช้เสมอ	งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวม

ตัวของคนจ�านวนมาก	 ไม่ควรเดินทางโดยไม่จ�าเป็น	 ควร

สังเกตอาการของตน	และตรวจสอบเบื้องต้น	เช่น	วัดอุณ

ภูมิร่างกาย	(CDC,	2021b;	WHO,	2021a)

ควำมส�ำเร็จในกำรป้องกันและควบคุมของประเทศไทย

	 ความส�าเรจ็ของประเทศไทยปรากฏชดัเจนในการ

ป้องกันและควบคุมโควิด-19	 ระลอกแรก	 นับจากเดือน

มกราคม	พ.ศ.	2563	ถึงกลางเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2563	

รวมเวลา	11	เดือนคร่ึง	มีผู้ติดเชื้อ	4,237	ราย	(ประชาชาติ

ธุรกิจ,	2564a)	ตามข้อสรุปขององค์การอนามัยโลก	(WHO,	

2020b)	ประเทศไทยประสบความส�าเร็จเพราะผู้บริหารได้

รบัข้อมลูข่าวสารเพยีงพอจากแหล่งข้อมลูท่ีเป็นวทิยาศาสตร์	

มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารตามสถานการณ์	

ระบบสุขภาพท่ีเข้มแข็งและครบครัน	 (well-resourced	

and	 inclusive)	 ท่ีมีการจัดการผู้ป่วยในระยะแรกอย่าง

มีประสิทธิภาพในสถานพยาบาลประสิทธิภาพที่ดีในการ

ตรวจสอบและกักตัวโดยใช้ชุดฉุกเฉิน	(Rapid	Response	

Teams)	และอาสาสมคัรในท้องถิน่	(อสม.)	(Village	Health	

Volunteers)	 ท่ีมีประสบการณ์เดิมจากโรคซาร์สและไข้

หวัดนก	 ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีพบผู้ป่วยนอก

ประเทศจีนแห่งแรกของโลก	 ยังไม่มีผู ้ป่วยมากนัก	 จึงมี

โอกาสการเตรียมตัวได้มาก	 การสื่อสารที่ทั่วถึงสม�่าเสมอ

ท�าให้ประชาชนปฏิบัติตามได้มาก	 รวมถึงหลักการแก้ไข

วิกฤติองค์รวม	 (whole	of	 society)	 ได้รับความร่วมมือ

ด้วยดีจากนักวิชาการและภาคเอกชน

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ป้องกันและควบคุมกำรระบำดของประเทศไทย

	 การด�า เนินงานในการป ้องกันและควบคุม 

โควิด-19	ของประเทศไทย	ถึงแม้ว่าจะประสบความส�าเร็จ

ในระยะแรกดังกล่าว	แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดระลอกที่

สองและสาม	ประเทศไทยประสบปัญหาอย่างรนุแรง	ผูป่้วย

มีจ�านวนมากเกินขีดความสามารถของระบบการแพทย์	ซึ่ง

แสดงว่ามาตรการต่าง	ๆ	ของประเทศไทยจ�าเป็นต้องเพิ่ม
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ประสิทธิภาพอีกหลายด้าน	 ข้อบกพร่อง	 อุปสรรค	 และ

แนวทางการปรับปรุงต่าง	ๆ	มีดังนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก	 เสนอ

แนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินการของ

ประเทศไทย	6	ประเด็น	เมื่อเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2563	

ดังต่อไปนี้	(WHO,	2020b)

	 	 1.1	 ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล	 ควรจัดตั้ง

ฐานข้อมูลระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการระบาด	 ห้อง

ปฏิบัติการ	การรักษาโรค	และ	การขนส่ง	 (epidemiolo 

gical,	laboratory,	clinical	and	logistic	data)	สามารถ

เข้าถึง	 วิเคราะห์	 และส่งผ่านข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด�า

เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	

2564	 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	

ได้เสนอแนะประเด็นนี้ด้วย	 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย,	2564)

	 	 1.2	การปกป้องผูป้ฏบิตังิาน	ควรก�าหนด

นโยบายการด�าเนินการ	และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	

มกีารฝึกอบรมอย่างเพยีงตามมาตรฐาน	จดัสรรงบประมาณ

อย่างเหมาะสม	ในประเดน็นีป้รากฎว่า	ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบั

โควิด-19	เกิดความกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดเนื่องจาก

เป็นโรคใหม่	ท�าให้ขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน	ดังนั้น	

ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2564	กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ

องค์กรการแพทย์หลายองค์กร	ได้ก�าหนดมาตรการรองรับ

ความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	 โดยการเรียกร้องให้รัฐบาล

ออกระเบียบยกเว้นความผิดพลาดในการด�าเนินงาน	 เมื่อ

พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว	(ส�านักข่าวไทย,	2564)	แต่พบ

ว่าได้รับการต่อต้านจากหลายฝ่าย	(บีบีซี	ไทย,	2564)

	 	 1.3	 การค้นหาผู้ป่วย	 ควรจัดต้ังระบบ

เฝ้าระวัง	 (surveillance	 system)	 เพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อ

และกลุ่มย่อย	(small	cluster)	มีการทดสอบผู้ที่มีอาการ

ตามเกณฑ์	เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนการระบาดในชุมชน	

ซ่ึงจะมีผลในการติดตามการระบาดและการใช้วัคซีนอย่าง

เหมาะสม	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	

รวบรวมความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์

ป้องกันและระบาดวทิยา	ได้เสนอแนะแนวทางอย่างละเอยีด

ในการค้นหาตามประเด็นนี้	 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย,	2564)

	 	 1.4	 ความพร้อมของก�าลังคน	 ควร

วิเคราะห์ความสอดคล้องของความจ�าเป็นและก�าลังคนท่ี

มีคุณสมบัติเพียงพอท่ัวประเทศ	 ส�าหรับความจ�าเป็นท่ีจะ

เพิ่มข้ึนในอนาคต

	 	 1.5	ระบบกักกัน	ควรจัดตั้งหน่วยงานรับ

ผิดชอบการกักตัวโดยตรง	โดยการร่วมด�าเนินการระหว่าง

กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวง

กลาโหม	เพื่อด�าเนินการให้ได้มาตรฐานสากล

	 	 1.6	 การประสานงาน	 ควรจัดให ้ มี	

“แนวคิดการปฏิบัติงาน”	ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	

และจัดอบรมเพิ่มเติมด้านระบบสั่งการ	เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขและการประสาน

งานกับภาคส่วนอื่น	ๆ

	 2.	 ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานและกลุ ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้อง	 ความคิดเห็นส่วนนี้รวบรวมมาจากหน่วยงาน

ทางการแพทย์	 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 หน่วยงาน

เอกชนและกลุ่มบุคคล	 ซ่ึงแสดงความคิดเห็นและความ

กังวลต่อปัญหาการด�าเนินการในการป้องกันและควบคุม

โควิด-19	มีประเด็นต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 การตอบโต้การกระจายข้อมูลอัน

เป็นเท็จ	 ข้อมูลท่ีเป็นเท็จท�าให้เกิดความเข้าใจผิด	 น�าไป

สู่การปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตท่ีผิดพลาด	ท�าให้การ

ป้องกนัและควบคมุโรคไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	ประเดน็

นี้ไม่ได้เป็นปัญหาระดับประเทศไทยแต่เกิดขึ้นทั่วโลก	เมื่อ

ต้นเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2563	 ผู ้อ�านวยการองค์การ

อนามัยโลกแถลงว่า	 “เราไม่ได้ต่อสู้กับโรคระบาดอย่าง

เดียว	แต่เราต้องต่อสู้กับผู้ท่ีคบคิดกันสร้างข้อมูลเท็จและ

บ่อนท�าลายการด�าเนนิงานอย่างผดิกฎหมาย	(conspiracy)	

ด้วย”	(Ravelo,	et	al.,	2021)	องค์การอนามัยโลกแจ้งว่า	

ข้อมูลเท็จ	(misinformation)	แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

และกว้างขวางทางสื่อออนไลน์	 ท�าให้เกิดความยุ่งยากใน

การด�าเนินการ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการตอบโต้การก

ระจายข้อมูลอันเป็นเท็จ	เพื่อหยุดความเข้าใจผิด	(WHO,	

2021b)	ในประเทศไทยมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ

หลายเรื่อง	เช่น	การต่อต้าน	หรือการด้อยค่าวัคซีนบางยี่ห้อ	

(ไทยรัฐออนไลน์,	2564)	สาเหตุจากความเข้าใจผิดมาจาก	

2	สาเหตุใหญ่	ๆ 	คือ	ทางการขาดช่องทางการสื่อสารที่เข้า

ถึงกลุ่มย่อย	ๆ	ของประชาชน	 (ไทยโพสต์,	2564b)	และ

เกิดจากการสร้างข่าวสารเท็จของผู้ที่ต้องการลดทอนความ

น่าเชื่อถือ	 (discredit)	 ของรัฐบาลเพื่อผลทางการเมือง	 

(ผู้จัดการออนไลน์,	2564)
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	 	 2.2	การกระจายอ�านาจ	การจัดตั้งศูนย์

บริหารสถานการณ์โควิด-19	 (ศบค.)	 ที่มีจุดประสงค์ใน

การสร้างเอกภาพในการด�าเนินการ	(single	command)	

นั้นเป็นมาตรการที่ถูกคัดค้านจากหลายกลุ่ม	 (ไทยโพสต์,	

2564a)	ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ระบุว่า	การด�าเนินการจากส่วนกลางอย่างเดียวไม่เพียงพอ	

ต้องมีการกระจายอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	(ส�านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,	2564)

	 	 2.3	ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ	เป็น

อุปสรรคส�าคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมการระบาด	เช่น	

กรณีการกักตัว	การท�างานจากบ้าน	นั้นเป็นไปได้ส�าหรับ

บุคคลที่มีฐานะระดับกลางขึ้นไปเท่านั้น	แต่ประชาชนท่ีมี

รายได้ต�่าไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการนี้ได้	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,	 2564)	 จ�าเป็นต้องท�า

กจิกรรมทีม่รีายได้ต่อไป	จงึมกีารฝ่าฝืนข้อบงัคบัต่าง	ๆ 	และ

เป็นสาเหตุของการระบาดในหลายกรณี	ในความเป็นจริง	

ภาวะโรคระบาดส่งผลกระทบทุกคน	ทุกระดับ	ไม่ว่าคนรวย

คนจน	มคีวามเสีย่งเท่ากนั	(ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ,	2564)	ดังที่กล่าวว่า	ไม่มีใครปลอดภัย	จนกว่าทุก

คนจะปลอดภัย	(Unless	everyone	is	protected,	no	

one	is	protected.)	(OECD,	2021)	ดังนั้นการแก้ปัญหา

ระยะยาวคือ	การแก้ปัฐญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	ซึง่ปัจจยัส�าคญัคอืการพัฒนาขดีความสามารถ

ของประชากรโดยการศึกษา	(The	World	Bank,	2020)

	 	 2.4	 ความล้มเหลวเกี่ยวกับวัคซีน	 การ

จัดหาวัคซีนของประเทศไทยเกิดความไม่เชื่อถือในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 มีกระแสเรียกร้องให้ผู้

บรหิารสูงสดุลาออก	(ประชาชาติธรุกจิ,	2564b)	สถาบนัวจิยั

เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเสนอแนะให้มีการจัดเตรียม

วัคซีนเข็มที่	 3	 ไว้ให้เพียงพอในอนาคตด้วย	 (สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	2564)

	 	 2.5	ความร่วมมือของประชาชน	ปัญหา

อย่างหนึ่งที่ท�าให้การระบาดแพร่กระจายมากขึ้นคือ	การ

ที่ประชาชนไม่ระมัดระวังในการป้องกันและควบคุม	 เมื่อ

เปรียบเทียบการปฏิบัติตัวในระลอกแรก	ในเดือนเมษายน	

พ.ศ.	 2563	 กับระลอกที่สองและสาม	 ในเดือนเมษายน	

2564	พบว่าปี	พ.ศ.	2563	ประชาชนให้ความร่วมมือในการ

ป้องกันดีมาก	แต่ในปี	พ.ศ.	2564	ความเข้มงวดต่าง	ๆ 	ใน

การป้องกันและควบคุมลดลง	จึงเป็นเหตุให้เกิดการระบาด

มากข้ึน	(สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรค

ติดเชื้อ	(สพปร,	2564)	ดังนั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้อง

ประชาสัมพันธ์	แนะน�า	กระตุ้น	และบังคับใช้มาตรการที่

จ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง

สรุป
	 โควิด-19	เป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม

โคโรนา	แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด	ท่ีไหน	และอย่างไร	

แต่ได้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง	ๆ 	ในต้นปี	พ.ศ.	2563	

ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์ของเชื้อจ�านวนหลายรุ่น	รุ่นที่เป็น

อันตรายรุนแรงคือ	รุ่นแอลฟ่า	เบต้า	แกมม่า	และเดลต้า	 

โควดิ-19	ท�าให้เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิและสงัคมทัว่

โลกอย่างรุนแรง	แต่ละประเทศได้ด�าเนินการแก้ไขป้องกัน

ตามแนวทางท่ีได้รบัการแนะน�าจากองค์การอนามยัโลก	โดย

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ	

การป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการใช้

วัคซีน	มีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาหลายแบบ	เช่น	การใช้เชื้อ

เป็น	การใช้เช้ือตาย	การใช้ไวรัสเป็นพาหะ	และการใช้สาร

พันธุกรรม	แต่ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วระยะหนึ่ง	แต่

เช้ือโรคชนิดนี้มีการกลายพันธุ์รวดเร็ว	ท�าให้ยังไม่สามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดได้ชัดเจน	 ส�าหรับประเทศไทยได้

ก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ 	อย่างรัดกุม	ท�าให้สามารถป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีในระลอกแรก	 อย่างไร

ก็ตามการแพร่ระบาดได้แพร่กระจายมากขึ้นในระลอกท่ี

สองและสาม	ณ	กลางปี	พ.ศ.	2564	ยังไม่สามารถลดทอน

การแพร่ระบาดลงได้		ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19	คือการขาดฐาน

ข้อมลูเชือ่มโยงการปฏิบติังาน	แนวคดิการปฏบิตังิาน	ระบบ

เฝ้าระวัง	การต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ	การบริหารจัดการ

เก่ียวกับการจัดหาและการฉีดวัคซีน
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บทคัดย่อ

	 อุบัติเหตุในการบินพาณิชย์มีอัตราน้อยอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น	ขณะที่จ�านวนอุบัติเหตุ

และผู้เสียชีวิตต่อปีลดลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย	อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดอุบัติเหตุท�าให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่าง

มาก	บทความน้ีน�าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุในการบินพาณิชย์ท่ัวโลก	ในประเทศไทยและรายละเอียดของ

อุบัติเหตุร้ายแรงบางกรณี	 เพื่อช้ีให้เห็นแนวทางที่จะน�าไปป้องกันการเกิดซ�้าในอนาคต	ข้อสรุปเบ้ืองต้นคืออุบัติเหตุของ

อากาศยานเกิดขึ้นบนทางวิ่งมากที่สุดมากกว่าอีก	 2	 ลักษณะ	 คือการสูญเสียการควบคุมระหว่างการบินและการบินชน

พื้นดิน	ส่วนจ�านวนผู้เสียชีวิตนั้นข้ึนอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุ	ซ่ึงมีสาเหตุใหญ่มาจากความผิดพลาดของบุคลากร	3	

ฝ่าย	คือ	ลูกเรือ	เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ	และเจ้าหน้าท่ีบ�ารุงรักษาอากาศยาน	อย่างไรก็ตามเมื่อสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องมาตามล�าดับพบว่าความบกพร่องของบุคลากรเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหา	มีความบกพร่องส่วน

อื่น	ๆ	อีกหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันมาหลายข้ันตอน	เช่น	แรงกดดันจากผู้เดินทาง	การแข่งขันระหว่างผู้

ด�าเนินงาน	 การก�าหนดนโยบายที่มุ่งลดต้นทุนของกิจการ	 สิ่งเหล่านี้สามารถบีบบังคับให้บุคลากรต้องรับภาระงานมาก

เกินไป	 ท�าให้เกิดความล้าและขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุขี้นได้	 รูปแบบความเกี่ยวโยงของ

สาเหตุหลายระดับนี้	จะน�าเสนอในบทความตอนที่	2	มนุษย์ปัจจัยและรากเหง้าของปัญหา

ค�ำส�ำคัญ: อุบัติเหตุของอากาศยาน,	การบินพาณิชย์,	สถิติและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุ

Abstract

	 There	is	relatively	less	rate	of	accidents	in	commercial	aviation	than	the	other	modes	of	tra 

veling	while	yearly	number	of	accidents	and	fatalities	also	decrease	successively.	This	article	presents	

data	and	facts	of	accidents	in	global	commercial	aviation	in	Thailand	and	details	of	some	selected	

severe	accidents	to	suggest	guideline	for	the	prevention	of	future	occurrence.	 Initial	conclusion	is	

that	runway	accidents	occur	much	frequently	that	the	other	two:	Loss	of	control	 in	flight	and	co 

ntrolled	flight	 into	 terrain.	 Fatality	varies	with	 the	 severity	of	 the	accidents.	Of	 all	 accidents,	 the	

major	causes	are	from	the	errors	of	3	parties,	flight	crews,	air	traffic	controllers,	and	aircraft	maint 
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enance	personnel.	However,	with	further	subsequent	investigation	it	is	found	that	human	errors	are	

only	the	last	straw	for	the	whole	casualties.	There	are	several	successive	percussions	of	defectives,	

for	an	example:	pressure	from	travellers,	competition	between	operators,	policy	for	cost	reduction	

policy.	These	issues	can	force	employees	to	be	over	worked,	resulting	in	fatigue	and	not	ready	for	

operations	and	brings	about	accidents.	Models	of	these	multi-hierarchical	causes	are	brought	forth	

to	the	part	2	Human	factors	and	the	root	causes.

Keywords: Aircraft	accident,	Commercial	aviation,	Statistics	and	facts	of	the	accidents

บทน�ำ
	 สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	

(International	Air	Transportation	Association--IATA)	

ระบวุ่าการเดนิทางทางอากาศเป็นการเดนิทางทีไ่ด้รบัความ

นิยมสูงมาก	เพราะมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเทียบกับการ

เดินทางรูปแบบอื่นกล่าวคือ	ตามสถิติ	ปี	ค.ศ.	2018	มีเท่ียว

บิน	46	ล้านเที่ยว	ผู้โดยสาร	4.3	พันล้านคน	เกิดอุบัติเหตุถึง

ชวีติในอตัรา	0.28	ครัง้ต่อ	1	ล้านเทีย่วบนิ	หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

ถึงชีวิต	1	ครั้ง	ในเท่ียวบิน	42	ล้านเที่ยว	(IATA,	2021a)	

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอบุติัเหตทุางรถยนต์มกีารเสยีชวีติ	1.35	

ล้านคนต่อปี	หรือเท่ากับ	3,700	คนต่อวันและมีผู้บาดเจ็บ

และพิการอีกประมาณ	20-50	ล้านคนต่อปี	(Association	

for	Safe	International	Road	Travel--ASIRT,	2021)	

สภาความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแสดงจ�านวนผู้

เสียชีวิตจากการเดินทางทางรถไฟพบว่ามีผู้เสียชีวิต	 808	

ราย	ในปี	ค.ศ.	2018	และปี	ค.ศ.	2019	คือ	862	ราย	ถือ

เป็นสถิติต�่าสุด	นับจากปี	ค.ศ.	2015	เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถิติผู้เสียชีวิตจากการบินในสหรัฐอเมริกาแล้วถือว่ามีน้อย

อย่างยิ่งคือ	มีอุบัติเหตุทางการบิน	1,347	ครั้ง	ในปี	ค.ศ.	

2018	และลดลงเป็น	1,302	ในปี	ค.ศ.	2019	ในจ�านวนนี้

มีผู้เสียชีวิต	395	ราย	ในปี	ค.ศ.	2018	และ	452	ราย	ใน

ปี	ค.ศ.	2019	 (US	National	Safety	Council,	2021)	

แสดงว่าอุบัติเหตุของการเดินทางทางอากาศมีอัตราต�่ากว่า

การเดินทางรูปแบบอ่ืน

	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเกิดความสูญ

เสียต่าง	ๆ 	ตามมาผลการส�ารวจของสถาบันความยุติธรรม

พลเรือน	(Institute	of	Civil	Justice)	เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

ทางการบินของสหรัฐอเมริการะหว่างปี	ค.ศ.	1970-1984	

(King	&	Smith,	1988)	แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความสูญเสีย

ของผูร้อดชวีติเท่ากบั	748,777	ดอลลาร์สหรฐั	ความสญูเสยี

ทางเศรษฐกิจรวมมีค่าเฉลี่ย	1,403,354	ดอลลาร์สหรัฐใน

ขณะทีไ่ด้รบัค่าชดใช้ความเสยีหายเฉล่ีย	363,	680	ดอลลาร์

สหรัฐ	ซ่ึงเท่ากับว่าได้รับค่าชดใช้ความเสียหายร้อยละ	49	

ของความสญูเสยีของผูร้อดชวีติ	และคดิเป็นร้อยละ	26	ของ

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่านั้น	ข้อมูลความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจส�าหรับผู้เสียชีวิตในปี	ค.ศ.	1997	ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเท่ากับ	 267,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 ประเทศ

เยอรมันนีเท่ากับ	 263,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 และประเทศ

ออสเตรียเท่ากับ	 174,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 (Jacobs	 &	

Kiker,	1986,	pp.	589-611)	เมื่อน�าความสูญเสียของผู้เสีย

ชีวิตในสหรัฐมาเปรียบเทียบตามอัตราเงินเฟ้อมาเป็นมูลค่า

ปัจจุบัน	ปี	ค.ศ.	2021	จะค�านวณได้เป็นมูลค่า	1,202,835	

ดอลลาร์สหรัฐ	(Webster,	2021)	นั่นคือความสูญเสียจริง

จากอบัุตเิหตมีุสงูมากกว่าท่ีจะสามารถชดเชยในรปูตัวเงนิได้

	 ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากอบัุตเิหตขุองอากาศยาน

อีกด้านหนึ่ง	คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอากาศยานและ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องข้อมูลจากบริษัทประกันภัยอลิอันซ์

แสดงว่ามลูค่าการชดใช้ความเสยีหายของกจิการประกนัภยั

สายการบินมีมากกว่าเบ้ียประกันติดต่อกันมา	6	ปี	ตั้งแต่

ปี	ค.ศ.	2013	-	2018	เนื่องจากมูลค่าของอากาศยานสูง

ข้ึน	 และวัสดุช้ินส่วนท่ีใช้งานมีราคาแพงข้ึน	 ตัวอย่างเช่น	

ชุดล้อหน้า	 (front	 landing	 gear)	 เดิมมีมูลค่าการซ่อม

ประมาณ	4-5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ส�าหรับอากาศยานรุ่น

เก่าประมาณ	10	ปีก่อน	แต่ในปัจจุบันอากาศยานรุ่นใหม	่

เช่น	B787	ใช้วัสดุผสมเป็นช้ินส่วนเพื่อให้น�้าหนักเบา	ค่า
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ซ่อมชุดล้อหน้าประมาณ	13	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(Allianz,	

2021)	การเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานท�าให้เกิดความสูญ

เสียเป็นมูลค่าสูงดังกล่าว	ถึงแม้จะมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบ

กบัการเดนิทางรปูแบบอืน่และอตัราการเกดิอบุตัเิหตุมแีนว

โน้มลดลงยังมีความจ�าเป็นต้องลดการเกิดอุบัติเหตุลงไปให้

ได้มากขึ้นไปอีก	เพื่อลดการสูญเสียโดยไม่จ�าเป็นดังกล่าว	

อุบัติเหตุในกำรบินพำณิชย์

	 ค�าจ�ากดัความขององค์การการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ	 (International	 Civil	 Aviation	 Organiza 

tion--ICAO)	ในภาคผนวก	19	ของอนุสัญญาชิคาโก้	เกี่ยว

กับอุบัติเหตุ	 (International	 Civil	 Aviation	 Organi 

zation--ICAO,	 2018)	 และองค์กรสนับสนุนนิรภัยการ

บินระหว่างประเทศ	 (Air	 Safety	 Support	 Internatio 

nal--ASSI)	 หน่วยงานในสังกัดส�านักงานการบินพลเรือน

สหราชอาณาจักร	(UK	Civil	Aviation	Authority)	(ASSI,	

2018)	ให้ค�าจ�ากัดความอุบัติเหตุและอาการบาดเจ็บสาหัส

ว่า	อุบัติเหตุ	(accident)	หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดย

เชื่อมโยงกับการใช้งานอากาศยานระหว่างเวลาที่บุคคลที่

ต้องการเดินทางขึ้นบนอากาศยานจนถึงเวลาที่ทุกคนลง

จากอากาศยาน	 ในกรณีท่ีอากาศยานใช้คนควบคุมหรือ

ระหว่างเวลาทีอ่ากาศยานพร้อมส�าหรบัการบนิจนถงึเวลาที่

อากาศยานจอดสนิท	เครื่องยนต์หยุดท�างาน	โดยเหตุการณ์

นั้นส่งผล	3	ลักษณะ	คือ	บุคคลเสียชีวิตในอุบัติเหตุ	หรือ

เสียชีวิตภายใน	30	วัน	หรือบาดเจ็บสาหัส	ตามตาราง	1	

เนื่องจากบุคคลนั้นอยู่ในอากาศยานหรือสัมผัสโดยตรงกับ

ส่วนประกอบของอากาศยาน	หรือชิ้นส่วนของอากาศยาน

ที่หลุดออกไป	 หรือปะทะโดยตรงกับไอพ่น	 (jet	 blast)	

ยกเว้นการเสียชีวิตโดยสาเหตุธรรมชาติ	 หรือโดยเจตนา

ของบุคคลนั้น	 หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือเกิดเหตุในพื้นที่

ท่ีไม่อนุญาตส�าหรับผู้โดยสารหรือลูกเรือ

ตำรำง 1

อาการบาดเจ็บสาหัส

1.	ต้องรับการรักษามากกว่า	48	ช่ัวโมง	ภายใน	7	วันหลังอุบัติเหตุ

2.	กระดูกแตก	ยกเว้น	ท่ีน้ิว	น้ิวเท้า	และจมูก

3.	บาดแผล	(laceration)	ท่ีท�าให้เลือดไหลมาก	(severe	hemorrhage)	เกิดความเสียหายต่อ	ประสาท	กล้ามเนื้อเอ็น

4.	อวัยวะภายในบาดเจ็บ

5.	แผลไฟไหม้ระดับ	2	หรือ	3	หรือแผลไฟไหม้มากว่า	ร้อยละ	5	ของผิวหนัง

6.	สัมผัสกับวัตถุที่พิสูจน์ทราบ	(verified)	ว่าติดเช้ือ	(infectious)	หรือแผ่รังสีที่เป็นอันตราย	(injurious	radiation)

	 อากาศยานเสียหาย	(damage)	หมายถึง	ความ

เสียหายระดับโครงสร้าง	(structural	failure)	ซึ่งท�าให้สูญ

เสียความแข็งแรงของโครงสร้าง	(structural	strength)	ที่

มีผลต่อการปฏิบัติการบิน	(flight)	ของอากาศยาน	ซึ่งโดย

ปกติจะต้องท�าการซ่อมใหญ่	(major	repair)	หรือเปลี่ยน

ชิ้นส่วนท่ีได้รับผลกระทบ	ยกเว้นความเสียหายหรือความ

ล้มเหลวเกิดขึ้นกับส่วนประกอบต่อไปนี้เพียง	 1	 รายการ	

(single)	จากท่ีมีหลายรายการเช่น	เครื่องยนต์	(engine),	

ใบพัด	 (propeller),	 ปลายปีก	 (wingtip),	 เสาอากาศ	 

(antenna),	แท่งแหย่วัดจ�านวนเชื้อเพลิง	(probes),	ใบพัด

จักร	(vanes),	ยาง	(tire),	ห้ามล้อ	(brake),	ล้อ	(wheel),	

ตัวถัง	 (fairing),	 แผงหน้าปัด	 (panel),	 ประตูช่องฐาน	

(landing	 gear	 door),	 กระจกหน้าต่าง	 (windscreen)	

หรือผิวตัวถัง	(skin)	เป็นรอยบุบหรือรูเล็ก	ๆ	หรือการเสีย

หายเล็กน้อย	 (minor	 damage)	 ของช้ินส่วนต่อไปนี้คือ	

ใบพัดประธาน	(main	rotor	blade),	ชุดใบพัดหาง	(tail	

rotor	blade),	ฐานอากาศยาน	(landing	gear)	หรือความ

เสียหายท่ีเกิดจากลูกเห็บ	(hail),	นกชน	(bird	strike)	และ

การช�ารุดของชุดเสาอากาศในห้องระบบสื่อสาร	(holes	in	

the	radrome)

	 อากาศยานสูญหาย	(missing)	หมายถึง	อากาศยาน

สญูหายหรอือยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถเข้าถงึได้	(completely	

inaccessible)	โดยถือเอาเวลาการยุติการค้นหาเป็นหลัก	

หากยังมีการค้นหาอยู่ยังไม่ถือว่าอากาศยานนั้นสูญหาย
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	 นอกจากนี้	 ยังมีเหตุการณ์	 (occurrence)	 ท่ี

เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ	(accident)	อีก	2	ลักษณะ	คือ	อุบัติ

การณ์	 (incident)	 และอุบัติการณ์ร้ายแรง	 (serious	 in 

cident)	อุบัติการณ์คือ	เหตุการณ์ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ	

แต่เกี่ยวโยงกับการท�างานของอากาศยาน	 ซึ่งส่งผลหรือ

อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของการบิน	อุบัติการณ์	หมาย

ถึง	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่มีความเสียหายหรือมีความ

เสียหายเล็กน้อย	 แต่ถือเป็นความเสี่ยง	 (risk)	 ส่วนอุบัติ

การณ์ร้ายแรงหมายถึง	 เหตุการณ์ที่อยู ่ในสถานการณ์

ที่สามารถอนุมานได้ว่ามีความเป็นไปได้สูง	 (high	 pro 

bability)	ทีจ่ะเกดิอบุติัเหตุในการปฏบัิติงานของอากาศยาน

ได้	 อากาศยานในท่ีนี้หมายความรวมท้ังอากาศยานที่มี

คนขับ	(manned	aircraft)	และอากาศยานท่ีไม่มีคนขับ	

(unmanned	aircraft)

	 อุบัติการณ์ร ้ายแรงแตกต่างกับอุบัติเหตุ	 คือ	

อุบัติเหตุเป็นผลสืบเนื่องจากอุบัติการร้ายแรง	อุบัติการณ์

ร้ายแรง	 คือเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง	 (high	 pro 

bability)	หรือมีความเสี่ยงสูง	(high-risk)	ท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ	

(SKYbrary,	 2019)	 ท้ังหมดถือเป็นเหตุการณ์	 (occu 

rrence)	 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์	

อุบัติเหตุ	 อุบัติการณ์ร้ายแรง	 และอุบัติการณ์	 ผู้เขียนขอ

น�าเสนอตามภาพ	1

ภำพ 1 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ร้ายแรง และอุบัติการณ์

สถิติอุบัติเหตุในกำรบินพำณิชย์

	 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุน�าเสนอ	4	หัวข้อ	คือ	สถานะ

การบินในการเกิดอุบัติเหตุ	อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต	อุบัติเหตุใน

การบินพาณิชย์ของประเทศไทย	และรายละเอียดการเกิด

อุบัติเหตุรนแรง

	 1.	สถานะการบินในการเกิดอุบัติเหตุ	ข้อมูลของ

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	แสดงว่า	

สถานะการบินที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดคือ	อุบัติเหตุบน

ทางวิ่ง	(runway	accident)	เช่น	ในปี	ค.ศ.	2008	มีถึง	80	

ครั้ง	รองลงมาคือ	การสูญเสียการควบคุมระหว่างการบิน	

(Loss	of	Control	Inflight--LOC-I)	มี	7	ครั้ง	และการบิน

ชนพื้นดิน	(Controlled	Flight	IntoTerrain--CFIT)	มี	7	

ครั้ง	ส่วนปี	ค.ศ.	2020	มีเฉพาะอุบัติเหตุจากสภาพทางวิ่ง	

18	ครั้ง	ลักษณะอื่นไม่มีเกิดข้ึน	รายละเอียดตามตาราง	2	

(ICAO,	2021)
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ตำรำง 2

สถิติอุบัติเหตุอากาศยานขนาดมากกว่า 5 ตัน ระหว่าง ปี ค.ศ. 2008-2020 แยกตามสถานะการบิน

ปี ค.ศ. สถำนะกำรบิน

อุบัติเหตุบนทำงวิ่ง สูญเสียกำรควบคุมระหว่ำงกำรบิน กำรบินชนพ้ืนดิน

2008 82 7 7

2009 61 5 5

2010 71 4 5

2011 68 5 5

2012 42 1 3

2013 56 3 2

2014 52 2 2

2015 32 4 0

2016 43 3 0

2017 41 2 1

2018 47 5 1

2019 62 2 1

2020 18 0 0

Note From: Accident Statistics. by ICAO, 2021, Retrieved from https://www.icao.int/safety/iStars/ 

                 Pages/Accident-Statistics.aspx

	 สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	

(IATA)	รายงานว่า	การบินในปี	ค.ศ.	2020	มี	22	ล้านเท่ียว

บิน	ลดจากปี	ค.ศ.	2019	ร้อยละ	53	มีอุบัติเหตุ	38	ครั้ง	

ลดลงจากปี	ค.ศ.	2019	คือ	52	ครั้ง	โดยเป็นอุบัติเหตุท่ีมี

การเสียชีวิต	5	ครั้งในปี	ค.ศ.	2020	ลดลงจาก	8	ครั้งในป	ี

ค.ศ.	2019	ส�าหรับปี	ค.ศ.	2020	อัตราการเกิดอุบัติต่อหนึ่ง

ล้านเที่ยวบินเท่ากับ	1.71	ครั้ง	สูงกว่าค่าเฉลี่ย	5	ปี	ค.ศ.	

2016-2020	ซึ่งเท่ากับ	1.38	แต่เฉพาะสายการบินท่ีเป็น

สมาชิกของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ	

(IATA)	อตัราการเกดิอบุติัเหตุเท่ากบั	0.83	ต่อหนึง่ล้านเทีย่ว

บิน	ต�่ากว่าอัตราเฉลี่ย	5	ปี	ที่เท่ากับ	0.96	อัตราการเสีย

ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงในรอบ	5	ปี	คือ	0.13	แต่พบว่า	สาเหตุ

การสูญเสียการควบคุมระหว่างการบิน	(Loss	of	Control	

Inflight--LOC-I)	 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุท่ีมีการ

เสียชีวิต	นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2016	ไม่ได้เกิดข้ึนเลย	ในปี	ค.ศ.	

2020	 อย่างไรก็ตามในต้นปี	 ค.ศ.	 2021	 ได้เกิดอุบัติเหตุ

จากการสูญเสียการควบคุมระหว่างเที่ยวบินที่มีการเสีย

ชีวิตแล้ว	1	ครั้ง	(IATA,	2021b)	ข้อมูลจากบริษัทประกัน

ภัยอลิอันซ์	 แสดงว่าอุบัติเหตุของอากาศยานเกิดข้ึนใน	 3	

ลักษณะ	คือการตก/การชน	(crash/	collision)	การบ�ารุง

รักษาผิดพลาด	(maintenance	fault)	และเคร่ืองยนตร์

ช�ารุด	(machinery	breakdown)	เป็นท่ีน่าประหลาดใจ

ว่าในปี	 ค.ศ.	 2017	 เท่านั้นท่ีไม่มีอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต	 นับ

เป็นปีแรกในระยะ	100	ปีของการบิน	(Allianz,	2021)

	 2.	อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต	เม่ือจ�าแนกอุบัติเหตุถึงชีวิต

ตามประเทศ	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1945	จนถึงเดือนพฤษภาคม	

ค.ศ.	2021	พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีมากท่ีสุด	คือ	862	

ครั้ง	 รองลงไปคือ	รัสเซีย	529	ครั้ง	จ�านวนอุบัติเหตุของ

ประเทศอื่นตามภาพ	2	ประเทศท่ีไม่ได้แสดงจ�านวนมีอีก	

9	ประเทศ	 ซ่ึงมีน้อยกว่า	60	ครั้ง	น้อยท่ีสุดคือ	ประเทศ	

อาร์เจนตินาร์	43	ครั้ง	(Statista	Research	Department,	

2021)
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ภำพ 2 จ�านวนอุบัติเหตุทางการบินที่มีการเสียชีวิตระหว่าง ปี ค.ศ. 1945 – 2021 แยกตามประเทศ

Note From: Fatal civil airliner accidents by region 1945-2021. by Statista Research Department, 2021,  

 August 18, Retrieved from https://www.statista.com/statistics/262867/fatal-civil-airliner-acci 
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	 จ�านวนผูเ้สียชวีติจากอบุตัเิหตุจากการบินพาณชิย์

ที่ใช้อากาศยานขนาดใหญ่	ในปี	ค.ศ.	2020	คือ	299	คน	

มีอุบัติเหตุ	40	ครั้ง	ในจ�านวนนี้มีการเสียชีวิต	5	ครั้ง	และ

ปี	ค.ศ.	2019	มีผู้เสียชีวิต	257	คน	อุบัติเหตุ	86	ครั้ง	ใน

จ�านวนนี้มีการเสียชีวิต	 8	 ครั้งการเสียชีวิตมากที่สุดของ

ปี	 ค.ศ.	 2020	คือ	 เครื่องบินของยูเครนถูกยิงตกในเดือน

มกราคม	มีผู้เสียชีวิต	176	คน	รองลงมาคือ	เครื่องบินของ

ปากสีถานตกในเดือนพฤษภาคมมผีูเ้สยีชวีติ	98	คน	อย่างไร

ก็ตาม	ปัจจุบันจ�านวนผู้เสียชีวิตจากการบินมีน้อยลงอย่าง

ยิ่งในระยะ	20	ปีที่ผ่านมา	เปรียบเทียบกับจ�านวนผู้เสียชีวิต

ในปี	ค.ศ.	2005	ที่มี	1,015	คน	ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มี

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	2019	

จนถึงเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	2021	(Shepardson,	2021)	

อุบัติเหตุอากาศยานพาณิชย์ล่าสุด	 คือ	 สายการบินคาริบ

เบียน	 เครื่องตก	ณ	 ท่าอากาศยานจอร์จทาวน์	 ประเทศ

กูยาน่า	 (Guyana)	 วันท่ี	 30	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2021มีผู้

โดยสาร	157	คน	แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต	(Bureau	of	Aircraft	

Accidents	Archives,	2021d)

	 3.	อบุติัเหตุในการบินพาณิชย์ของประเทศไทย	ตาม

ข้อมลูของส�านักงานคลงัข้อมลูอบุตัเิหตกุารบนิ	(Bureau	of	

Aircraft	Accidents	Archives)	หรือท่ีนิยมเรียกว่า	B3A	

นับต้ังแต่	19	มิถุนายน	ค.ศ.	1918	จนถึง	21	สิงหาคม	ค.ศ.	

2021	มีอุบัติเหตุทางการบินเกิดขึ้น	130	ครั้ง	เสียชีวิตรวม	

1,169	คน	(Bureau	of	Aircraft	Accidents	Archives,	

2021d)

	 	 3.1	อุบัติเหตุรุนแรงท่ีสุด	คือ	วันที่	26	

พฤษภาคม	 ค.ศ.	 1991	 (พ.ศ.	 2534)	 สายการบินเลาด้า

(Lauda	Air)	สญัชาตอิอสเตรยี	อากาศยานรุน่	B767-300ER	

ช่ือเรียก	โมสาร์ท	(Mozart)	เดนิทางจากฮ่องกง	ผ่านกรงุเทพ

ปลายทางเวยีนนา	ประเทศออสเตรยี	ตกท่ีจังหวดัสพุรรณบรุ	ี

มีผู้เสียชีวิต	223	คนเป็นลูกเรือ	10	คน	ผู้โดยสาร	213	คน

ถือเป็นการสูญเสียการควบคุมระหว่างท�าการบิน	(LOC-I)	

จากการสอบสวนอุบัติเหตุที่ได้รับการรับรองโดยเจ้าของ

กิจการคือ	 นิกิ	 เลาด้า	 (Niki	 Lauda)	 แสดงว่า	 อุปกรณ์

หน่วงความเร็ว	 (thrust	 reverser)	 ของเครื่องยนต์ด้าน

ซ้ายท�างานโดยนักบินไม่ได้เปิดใช้งาน	 ท�าให้เกิดแรงต้าน

และแรงดึงข้างหน้าในขณะเดียวกันจนล�าตัวอากาศยาน

ฉีกขาดออกจากกัน	แต่สาเหตุที่ท�าให้ระบบหน่วงความเร็ว

ท�างานนั้นยังไม่สามารถระบุได้	 คณะกรรมการสอบสวน

อากาศยานอุบัติเหตุมีข้อเสนอแนะ	 2	 ประเด็น	 คือ	 การ

ทบทวนการรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน

ท่ีใช้ระบบหน่วงความเร็วบนพื้นดิน	 และแก้ไขมาตรฐาน

เครื่องบันทึกข้อมูลทางการบินดิจิทัล	(Digital	Flight	Data	

Recorder--DFDR)	ให้สามารถทนความร้อนสูงได้นานพอ	
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ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถด�าเนินการดับเพลิงได้	(Aircraft	

Accident	Investigation	Committee,	1993;	Federal	

Aviation	Administration--FAA,	2020a)

	 องค์การการบนิกลางสหรฐัอเมรกิาได้สัง่ระงบัการ

ใช้งานอากาศยานทีใ่ช้เครือ่งยนต์ของรุน่	4000	ของแพรทท์	

และวิทนีย์	(Pratt	&	Whitney	4000)	และตรวจสอบการ

ออกใบอนุญาตสมควรเดินอากาศส�าหรับอากาศยานท่ีใช้

ระบบหน่วงความเร็วใหม่ทั้งหมด	 โดยก�าหนดให้กางออก

ได้เมื่อเครื่องบินอยู่บนพื้นทางวิ่งเท่านั้น	 และต้องป้องกัน

การกางออกเองในอากาศได้ด้วย	 (FAA,2020b)	 ต่อมา

บริษัทโบอิ้งได้ท�าการทดสอบระบบหน่วงความเร็วของ

อากาศยานรุ่นนี้	 สรุปได้ว่าเป็นความบกพร่องของระบบ

การท�างานอุปกรณ์ชุดน้ี	และได้แจ้งให้ผู้ใช้อากาศยานรุ่น

นี้เปล่ียนล้ิน	(valve)	ในชุดระบบหน่วงความเร็ว	ในเดือน

สิงหาคมปีเดียวกัน	 (Lane	 &	 Acohido,	 1991)	 แต่ไม่ 

ปรากฎบันทึกการทบทวนมาตรฐานในการออกแบบเครื่อง

บันทึกข้อมูลทางการบินดิจิทัลตามค�าแนะน�าของคณะกร

รมการฯ	ที่สืบเนื่องจากอุบัติเหตุนี้ในเว็บไซต์ขององค์การ

การบินกลางสหรัฐอเมริกา	(FAA,	2020b)

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 การสอบสวนของคณะกรรม

การฯ	ในประเทศไทยใช้เวลาประมาณ	2	ปีในการสอบสวน	

และเจ้าของสายการบินต้องใช้เวลานานในการเร่งรัดให้ผู้

ผลิตคือ	บริษัทโบอิ้ง	รับรองสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุว่าเกิด

จากความผิดพลาดของอุปกรณ์	(The	Guardian,	2006)	

นอกจากน้ันมีการโต้แย้งว่ามีสัญญานเตือนเรื่องนี้เกิดขึ้น

ก่อนหน้าอุบัติเหตุประมาณ	1	เดือนแล้ว	แต่ไม่มีการตรวจ

สอบโดยสายการบินและไม่มีการแจ้งตัวแทนของ	 บริษัท

โบอิ้งแต่อย่างใด	ทั้ง	ๆ	ที่	บริษัทโบอิ้งมีส�านักงานตัวแทน

ในเวียนนา	และพบว่าไฟล์ข้อมูลของอากาศยานล�านี้ในวัน

ที่	27	พฤษภาคมถึงวันที่	8	มิถุนายน	ค.ศ.	1990	หายไป	

มีหลักฐานว่าไฟล์ถูกลบออกในวันท่ี	30	พฤษภาคม	ค.ศ.	

1991	 จ�านวน	 61	 ไฟล์	 หลังการเกิดอุบัติเหตุ	 ในปี	 ค.ศ.	

1994	ผู้เชี่ยวชาญการบินของออสเตรีย	คือ	ดร.	เอินส์	เซ

บิก	 (Dr.	Ernst	Zeibig)	 เขียนรายงานว่า	 เครื่องโมสาร์ท

ขณะท่ีบินออกจากกรุงเทพไม่อยู่ในสภาพที่จะท�าการบิน

ได้	(Szeles,	2015)	ข้อมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุครั้งนี้แสดงว่า	

ต้นเหตุของปัญหาอาจไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์เท่านั้น	แต่อาจ

เกิดจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพของเจ้าของ

กิจการหรือผู้ผลิตอากาศยานได้ด้วย

	 	 3.2	 อุบัติเหตุของสายการบินไทย	 มี

อุบัติเหตุมาแล้ว	12	ครั้ง	ครั้งท่ีได้รับความสนใจมากที่สุด

คือ	เครื่องบินแบบ	B737-400	ของสายการบินไทย	ซ่ึงจะ

เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง	ไปยังท่าอากาศยาน

เชียงใหม่	เป็นเท่ียวบินที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยใน

ขณะนั้นจะโดยสารไปด้วยเม่ือวันท่ี	3	มีนาคม	2544	เกิด

ระเบิดขึ้น	35	นาทีก่อนก�าหนดวิ่งขึ้น	ขณะที่เครื่องบินจอด

อยู่ในลานจอดของท่าอากาศยานดอนเมือง	รายงานสรุปได้

ว่าเป็นการก่อการร้าย	(BBC	News,	2001)	อย่างไรก็ตาม

อุบัติการณ์นี้อาจถือเป็นอุบัติเหตุของการบินพาณิชย์	ในแง่

ของความหละหลวมของระบบหรือบุคลากรด้านการรักษา

ความปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน

	 อบุตัเิหตขุองสายการบนิไทยทีม่ผีูเ้สยีชวีติมากทีส่ดุ

คือ	เท่ียวบินจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ธานี	วันท่ี	11	ธันวาคม	

2541	ชนพื้นดินขณะท�าการร่อนลง	ลูกเรือ	14	คน	เสียชีวิต	

11	คน	ผู้โดยสาร	132	คน	เสียชีวิต	90	คน	สรุปสาเหตุของ

อุบัติเหตุได้	3	ส่วนใหญ่คือ	 (1)	สภาพอากาศไม่ดี	ฝนตก	

ทัศนวิสัยต�่า	(2)	อุปกรณ์คือ	ระบบไฟสนามบินไม่สามารถ

ใช้งานได้ในทัศนวิสัยต�่า	และระบบเตือนการลดระดับของ

อากาศยานท�างานไม่สมบูรณ์	 (3)	 นักบินพยายามร่อนลง

ในสภาวะท่ีการมองเห็นต�่ากว่าเกณฑ์การร่อนลงข้ันต�่าใน

กรณีมีฝนตก	 (minimum	visibility	with	 rain)	และไม่

สามารถรักษาทิศทางของการร่อนลงตามสัญญาณที่ได้รับ

จากเครื่องช่วยการเดินอากาศชนิดวีโออาร์	(VOR	course)	

ต้องบินวนหลายครั้งจนเกิดความเครียดสะสม	 ประกอบ

กับพบว่านักบินไม่คุ้นเคยกับการกลับคืนสู่ท่าทางการบินที่

เหมาะสม	(airplane	upset	recovery)	ของอากาศยานล�า

ตัวกว้าง	(wide	body)	(Bureau	of	Aircraft	Accidents	

Archives,	2021d)	กรณีนี้ถือเป็นการบินชนพื้นดิน	(CFIT)	

เบ้ืองต้นสรุปได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับสมรรถนะ

ของนักบิน	 โดยสภาพอากาศและความบกพร่องอุปกรณ์

ช่วยการบินเป็นปัจจัยประกอบจึงเกิดอุบัติเหตุ	 นอกจาก

นี้มีประเด็นท่ีน่าพิจารณาว่า	เพราะเหตุใดนักบินจึงตัดสิน

ใจท�าการบินในลักษณะดังกล่าว	หรือเหตุใดอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยการเดินอากาศจึงบกพร่อง	สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามหลัก

การของสวิสโมเดล	(Reason,	2000,	pp.	768–770)	คือ	

มีปัจจัยอ่ืนท่ีเป็นองค์ประกอบให้เกิดอุบัติเหตุ	เช่น	ความ

บกพร่องของอุปกรณ์	 เกิดจากความสะเพร่าหลงลืมของ

ฝ่ายบ�ารุงรักษา	ซ่ึงบุคลากรบ�ารุงรักษาเองมีความสะเพร่า
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เพราะมคีวามรีบร้อนเนือ่งจากมปีรมิาณการบ�ารงุรกัษามาก	

และปริมาณการบ�ารุงรักษาที่เพิ่มมากเนื่องจากการใช้งาน

อย่างผิดวิธีของฝ่ายปฏิบัติการ	เป็นต้น

อุบัติเหตุร้ำยแรงในกำรบินพำณิชย์

	 อุบัติเหตุของอากาศยานนับตั้งแต่	 ปีค.ศ.	 1918	

มีทั้งหมด	 27,523	 คร้ัง	 จ�านวนผู้เสียชีวิต	 157,507	 คน	

อุบัติเหตุในการบินพาณิชย์ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า	300	คน	

โดยไม่นับการก่อการร้ายจ�านวน	5	ครั้งดังต่อไปน้ี

	 1.	กรณีท่าอากาศยานเทเนริฟ	อุบัติเหตุทางการ

บินที่มีผู้เสียชีวิต	583	คน	รอดชีวิต	61	คน	เป็นท่ียอมรับ

อย่างกว้างขวางว่าเป็นอบัุตเิหตใุนการบนิพาณชิย์ทีร้่ายแรง

ที่สุด	(worst)	ที่มีผู้เสียชีวิต	(deadliest)	มากท่ีสุด	(Aero	

Corner,	2021;	Cleartrip,	2016)	อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวัน

ที่	27	มีนาคม	ค.ศ.	1997	เนื่องจากสายการบินเคแอลเอ็ม	

(KLM)	เที่ยวบิน	4805	อากาศยานรุ่น	B747-200	ผู้โดยสาร	

234	คน	และลูกเรือ	14	คน	เสียชีวิตทั้งหมด	ขับเคลื่อน

ไปชนเคร่ืองบินของสายการบินแพนแอม	(Pan	Am)	เที่ยว

บิน	1736	อากาศยานรุ่น	B747-100	ผู้โดยสาร	380	คน	

เสียชีวิต	326	คน	รอดชีวิต	54	ลูกเรือ	16	คน	เสียชีวิต	9	

คน	รอดชีวิต	7	คนการชนเกิดขึ้นบนทางวิ่งของ	ท่าอากาศ

ยานเทเนริฟเหนือ	(Tenerife	North	Airport)	หรือชื่อเดิม	

ท่าอากาศยานลอสโรดิโอส	 (Los	 Rodeos)	 บนเกาะเท 

เนริฟ	หมู่เกาะคานารี	 (Canary)	ถือเป็นอุบัติเหตุบนทาง

ว่ิง	 สาเหตุเบื้องต้นคือ	 สายการบินเคแอลเอ็มขับเคลื่อน

เข้าในทางว่ิงโดยที่ไม ่ได ้รับอนุญาต	 (Aero	 Corner,	

2021;	Kumar,	2020)	ซ่ึงเป็นความเข้าใจผิด	ท้ังนี้เพราะ 

สัญญานการสือ่สารขาดหายไปประมาณ	20	วนิาท	ีนอกจาก

นี้	ในระหว่างนั้นมีหมอกหนา	และจากการสื่อสารระหว่าง

เจ้าหน้าทีค่วบคุมการจราจรทางอากาศกบันักบนิทัง้สองฝ่าย

แจ้งว่าไฟเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง	(runway	centre	line	lights)	

ช�ารุด	ส่งผลท�าให้สายการบินเคแอลเอ็มเลี้ยวผิดต�าแหน่ง

ด้วย	(Bureau	of	Aircraft	Accidents	Archives,	2021a)

	 อุบัติเหตุครั้งน้ีอาจถือว่าเป็นผลกระทบจากการ

ก่อการร้ายด้วย	เพราะอากาศยานของสายการบินเคแอล

เอ็มเดิมมีจุดหมายปลายทางที่ท่าอากาศยานลาสพาลมาส	

(Las	Palmas)	หมู่เกาะคานารี	 (Gran	Canaria)	 ในเขต

ประเทศสเปน	 แต่ระหว่างปฏิบัติการบินมีเหตุระเบิดจาก

การก่อการร้ายขึ้นในอาคารผู้โดยสาร	 และมีโอกาสว่าจะ

เกิดซ�้าขึ้นอีก	 เส้นทางบินจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นท่าอากาศ

ยานเทเนริฟเหนือ	 เช่นเดียวกับสายการบินแพนแอมและ

สายการบินอื่น	 ๆ	 อีกจ�านวนมาก	 ท�าให้เกิดความแออัด

ของการจราจรทางอากาศและความยุ่งยากในการบินขึ้น

ลง	(Bureau	of	Aircraft	Accidents	Archives,	2021a)	

การสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุกรณีนี้	สรุปประเด็นหลัก

ว่าเป็นความผิดพลาดในการใช้ค�าศัพท์เฉพาะ	 (termino 

logy)	ในการสื่อสารเนื่องจากในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ควบคุม

การจราจรทางอากาศ	สือ่สารกบันกับนิ	3	ภาษาสลบักนั	คือ	

ภาษาอังกฤษ	ดัชท์	และสเปน	(Writes,	2021)	ดังนั้น	ต่อ

มาจึงส่งผลให้มีการก�าหนดข้อความมาตรฐาน	(standard	

phraseology)	ในการสือ่สารระหว่างเจ้าหน้าทีค่วบคมุการ

จราจรทางอากาศและนักบิน

	 เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมด	จะเห็นว่ามีสาเหตุ

มามากกว่าความเข้าใจผิดของนักบิน	 คือ	 ไฟทางวิ่งช�ารุด	

หมอกหนา	 ความแออัดของการจราจรทางอากาศ	 การ

สื่อสารผิดพลาดและขาดหาย	ซ่ึงเป็นความสอดคล้องต้อง

กันของปัจจัยต่าง	ๆ	จนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

	 2.	เท่ียวบิน	JL123	สายการบินญีปุ่่นอากาศยานรุ่น	

B747SR	หมายเลขทะเบียน	JA8119	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	

ค.ศ.	1985	ผู้เสียชีวิต	520	คน	ผู้โดยสารรอดชีวิต	3	คน

ลูกเรือ	 1	 คน	 ถือเป็นอุบัติเหตุในการบินพาณิชย์ที่มีการ

เสียชีวิตมากท่ีสุดส�าหรับอุบัติเหตุของอากาศยานล�าเดียว	

(Cleartrip,	2016)	เท่ียวบินนี้เดินทางจากท่าอากาศยาน

ฮาเนดะ	กรุงโตเกียว	ไปยังเมืองโอซาก้า	อุบัติเหตุเกิดขึ้น

ในเวลา	12	นาทีหลังจากการบินข้ึน	ท่ีระดับ	23,900	ฟุต	

ความเร็ว	300	น็อต	แล้วเกิดการสั่นผิดปกติ	ปรากฏว่าผนัง

ก้ันด้านหลัง	 (rear	 bulkhead)	 แตกออก	 จึงสูญเสียแรง

ดันในล�าตัว	 เกิดการระเบิดและท�าให้หางเสือและระบบ

ไฮโดรลิกเสียหาย	 ไม่สามารถบังคับทิศทางอากาศยานได	้

ลูกเรือสามารถประคองอากาศยานไปได้	อีก	32	นาที	แต่

ลดระดับลงเรื่อย	ๆ 	จนปีกกระแทกภูเขา	ท�าให้เครื่องพลิก

หงาย	และตกลงสู่พ้ืนในลักษณะนั้น	ในบริเวณภูเขาโอโซะ

ทากะ	(Osotaka)	ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น	(Bureau	

of	Aircraft	Accidents	Archives,	2021d)	จากการตรวจ

สอบพบว่า	 สาเหตุเกิดจากรอยร้าวในผนังก้ัน	 ซ่ึงเกิดจาก

การซ่อมอย่างไม่ถูกต้องเมื่อ	 7	 ปีก่อนในปี	 ค.ศ.	 1978	

(Kumar,	2020)	และการบ�ารุงรักษาอากาศยานหลังจาก

นั้นไม่ปรากฎการรายงานความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน	(Bureau	
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of	Aircraft	Accidents	Archives,	2021d)

	 3.	 กรณีเมืองชาร์คีทัททรี	 (Charkhi	 Dadri)	

เป็นการชนกลางอากาศระหว่างสายการบินซาอุดิอาระเบีย	

(Saudi	Arabian	Airlines)	อากาศยานรุ่น	B747	 ช่ือจด

ทะเบียน	 HZ-AIH	 เที่ยวบิน	 SV763	 บินจากท่าอากาศ 

ยานอินธิรา	คานธี	ปลายทางเมืองดาห์ราน	และสายการบิน

คาร์ซัคสถาน	(Kazakhstan	Airlines)	อากาศยานรุ่น	อิล

ยูชิน	2-76	(Ilyushin	II-76)	เที่ยวบิน	KHN1907	ต้นทาง

ท่าอากาศยานชิมเคน	 (Shymken)	 ปลายทางท่าอากาศ

ยานอินธิรา	คานธี	เกิดอุบัติเหตุเม่ือวันที่	12	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	1996	เสียชีวิตรวม	349	คน	โดยเป็นผู้โดยสารสาย

การบินซาอุดิอาระเบีย	 312	 คน	 และสายการบินคาร์ซัค

สถาน	37	คน	อุบัติเหตุเกิดขึ้นเน่ืองจากอิลยูชิน	ได้รับค�า

สั่งให้ลดระดับลงมาที่	 15,000	 ฟุตแต่ลดระยะสูงลงมาก

เกินไปจนถึงระดับ	14,500	ฟุต	ในขณะที่โบอิ้งเริ่มเชิดหัว

ขึ้น	เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศสังเกตุเห็นการ

เข้าใกล้กันของอากาศยานทั้งสองในเวลากระชั้นชิด	 ไม่

สามารถเตือนนักบินได้ทัน	 แพนหางของอิลยูชินปาดผ่าน

ปีกของโบอิ้ง	ท�าให้โบอิ้งเกิดการควงสว่านและตกลงอย่าง

รวดเร็ว	ส่วนอิลยูชินตกลงช้า	ๆ 	แต่ควบคุมไม่ได้	บริเวณท่ี

เกดิอบุติัเหตคุอื	เมอืงชาร์คทีทัทร	ีทางตอนเหนอืของอนิเดยี	

สาเหตเุบือ้งต้นคอื	สายการบนิคาร์ซคัสถานลดระยะสงูลงต�า่

กว่าระดับที่ได้รับอนุญาต	(Aero	Corner,	2021)	ถือได้ว่า

นักบินไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร

ทางอากาศ	(Kumar,	2020)	แต่สาเหตุแท้จริงคือ	นักบิน

คาซัคสถานขาดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ	และเนื่องจาก

ท่าอากาศยานนานาชาติอินธิรา	คานธี	ไม่มีเรดาร์ทุติยภูมิ	

(secondary	surveillance	radar)	(Cleartrip,	2016)	ท่ี

แสดงระดบัความสูงของอากาศยานในการให้บริการควบคุม

จราจรทางอากาศ	 เช่นเดียวกับอุบัติเหตุกรณีเทเนริฟท่ีมี

ปัจจัยหลายด้านมาผนวกเข้าด้วยกันเช่น	 ความเข้าใจผิด

ของนักบินการไม่มีอุปกรณ์เรดาร์ทุติยภูมิเพื่อติดตามสภาพ

การจราจรในเส้นทางบิน

	 4.	 กรณีป่าเออร์เมนองวิลล์	 (Ermenonville	

Forest)	ประเทศฝรั่งเศส	สายการบินตุรกีเที่ยวบิน	TK981	

อากาศยานรุ่น	Douglas	DC-10	ชื่อจดทะเบียน	TC-JAV	

เมื่อวันที่	3	มีนาคม	ค.ศ.	1974	ผู้โดยสาร	334	คน	ลูกเรือ	

12	คน	เสียชีวิตทั้งหมด	(Bureau	of	Aircraft	Accidents	

Archives,	 2021b)	 เที่ยวบินนี้เดินทางจากกรุงอิสตันบูล	

ปลายทางปารีส	และลอนดอน	ขณะก�าลังเดินทางจากท่า

อากาศยานออลี่	(Orly)	ในกรุงปารีส	รับผู้โดยสารจ�านวน

หนึ่งท่ีเปลี่ยนมาใช้บริการเท่ียวบินนี้เนื่องจากสายการบิน

อังกฤษนัดหยุดงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังการบินขึ้นไปแล้ว	

10	นาที	ที่ระดับ	23,000	ฟุต	เนื่องจากสลักของประตูด้าน

หลังซ้ายของประตูห้องสินค้าหลวม	 ท�าให้ประตูเปิด	 เกิด

แรงดันจากห้องโดยสารท�าให้พื้นด้านบนห้องสินค้าทรุด

ตัวลง	ท่ีนั่งของผู้โดยสารแบบ	3	ท่ีนั่งหลุดออกไป	2	แถว	

สายบังคับชุดพวงหางเสียหาย	ท�าให้นักบินบังคับเครื่องไม่

ได้	เครื่องยนต์ที่	2	สูญเสียก�าลังเกือบหมด	ท�าให้เครื่องเบน

ออกซ้ายและปักหัวลง	ด้วยความเร็วประมาณ	430	น็อต	

และตกลงท่ีป่าเออร์เมนองวิลล์	 ประมาณ	 37	 กิโลเมตร	

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปารีส

	 จากการตรวจสอบพบว่าการออกแบบประตู

สามารถท�าให้เข ้าใจผิดได้ว ่าประตูปิดเรียบร้อยแล้ว 

ท้ัง	ๆ 	ท่ียังไม่ได้ใส่สลัก	และขาดการตรวจสอบด้วยสายตา

ก่อนการบิน	 ประกอบกับช่องตรวจสอบมีขนาดเล็กตรวจ

สอบยาก	 การออกแบบช่องระบายความดันระหว่างห้อง

สินค้ากับห้องโดยสารไม่เพียงพอ	อีกประการหนึ่งคือ	การ

ออกแบบสายบังคับท่ีอยู่ใต้พื้นเป็นต�าแหน่งท่ีมีโอกาสเสีย

หายได้ง่าย	ซึ่งประเด็นความไม่เหมาะสมของการออกแบบ

ส่วนนี้มีการรายงานแล้วในอุบัติเหตุกรณีวินเซอร์	 (Win 

dsor	Accident)	เมื่อ	18	เดือนก่อนหน้าแต่ไม่มีการแก้ไข

แต่อย่างใด	(Bureau	of	Aircraft	Accidents	Archives,	

2021b)	นอกจากนีม้ข้ีอมลูว่าเจ้าหน้าทีล่�าเลยีงสมัภาระชาว

มอรอคโคที่ท�าหน้าที่จัดระวางสินค้าไม่เข้าใจค�าสั่งในคู่มือ	

เน่ืองจากเป็นภาษาอังกฤษและภาษาตุรกี	(Aero	Corner,	

2021)	 กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบอากาศยานมี

ส่วนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	 และมีผลต่อความผิดพลาดของผู้

ปฏิบัติงานด้วย

	 5.	เทีย่วบนิ	SV163	สายการบนิซาอดุอิาระเบยี	เกดิ

อุบัติเหตุเมื่อวันท่ี	19	สิงหาคม	ค.ศ.	1980	อากาศยานรุ่น	

Lockheed	L-1011	TriStar	ช่ือจดทะเบียน	HZ-AHK	มีผู้

เสียชีวิต	301	คน	เดินทางจากท่าอากาศยานคิงกาลิด	(King	

Kaled)	เมืองริยาดห์	ปลายทางเจดดาห์	หลังจากบินขึ้นไป

ได้	6	นาที	54	วินาที	ก�าลังไต่ระดับไปท่ีความสูง	35,000	

ฟุต	พบว่ามีควันเกิดขึ้นในห้องสินค้าด้านหลัง	นักบินจึงบิน

วกกลับ	เริ่มมีควันเข้าในห้องโดยสารด้านหลัง	แต่สามารถ

น�าเครือ่งลงจอดฉกุเฉนิได้โดยไม่มข้ีอขัดข้อง	นกับินประกาศ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 39

ว่าขอให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่นั่งไม่มีเหตุที่จะต้องตื่นตระหนก	

และเร่ิมขบัเคล่ือนเข้ามายงัอาคารผูโ้ดยสาร	และหยดุอยูบ่น

ทางขับ	(taxiway)	หน่วยกู้ภัยใช้เวลา	23	นาที	หลังจาก

นั้นจึงเปิดประตูอากาศยานได้	 (Kumar,	 2020)	 พบว่าผู้

โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตท้ังหมดเนื่องขาดออกซิเจนจาก

การสูดควัน	(Bureau	of	Aircraft	Accidents	Archives,	

2021c)	กรณีนี้เห็นได้ชัดเจนว่า	เป็นการตัดสินใจผิดพลาด

ของนักบินท่ีไม่ได้เริ่มข้ันตอนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	

หรือเริ่มด�าเนินการช้าเกินไป	เมื่อนักบินสามารถลงจอดได้

แล้ว	โดยปกติจะต้องเริ่มอพยพผู้โดยสารทันที	หรือควรจะ

มีการเริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่เครื่องบินเลี้ยวออกจากทางว่ิง	

แต่กลับใช้เวลาขับเคลื่อนเข้ามาหาอาคารผู้โดยสารอีก	และ

หน่วยกู้ภัยใช้เวลานานกว่าปกติในการด�าเนินการ

ภำพ 3 เที่ยวบิน SV163 สายการบินซาอุดิอาระเบียเกิดอุบัติเหตุ ณ ท่าอากาศยาน คิง กาลิด

Note From: Crash of a Lockheed L-1011 TriStar 200 in Riyadh: 301 killed. by Bureau of Aircraft  

 Accidents Archives, 2021c, Retrieved from https://www.baaa-acro.com/crash/crash- lockheed- 

 l-1011-tristar-200-riyadh-301-killed

	 อน่ึง	 มีอุบัติเหตุที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด	 แต่มี

จ�านวนผู้เสียชีวิตจ�านวนมากคือ	เที่ยวบิน	AI182	ของสาย

การบินอินเดีย	 ต้นทางเมืองมอนทรีออล	 ปลายทางกรุง

ลอนดอน	ตกมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้ประเทศไอร์แลนด	์

เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	ค.ศ.	1985	มีผู้เสียชีวิตคือ	329	คน	

มากเป็นอันดับ	 5	 ของการบิน	 เป็นการเสียชีวิตมากท่ีสุด

ของสายการบินอินเดีย	 และอุบัติเหตุทั้งหมดในประเทศ

แคนาดา	 (Writes,	 2021)	 แต่จากรายงานการสอบสวน

ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจน	 มีการตั้งข้อสงสัยว่าจะ

เกี่ยวข้องกับความพยายามวางระเบิดสายการบินอินเดีย	

เที่ยวบิน	AI301	ที่ท่าอากาศยานนาริตะ	ซึ่งเกิดข้ึนในวัน

เดียวกัน	คาดว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มซิกหัวรุนแรง	

แต่ไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดประกาศความรับผิดชอบ	(Jiwa,	

2006)	อุบัติเหตุของอากาศยานอีกกรณีหนึ่งที่ได้รับความ

สนใจท่ัวโลก	 แต่ยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงคือ	 เที่ยวบิน	

MH370	ของสายการบินมาเลเซีย	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	ค.ศ.	

2014	อากาศยานรุ่น	B777-200ER	ลูกเรือและผู้โดยสาร

รวม	275	คน	ต้นทางกรุงกัวลาลัมเปอร์ปลายทางกรุงปักก่ิง	

ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศ

โดยไม่มีสัญญานผิดปกติใด	ๆ	และสูญหายไป	ข้อมูลบ่งชี้

ที่ปรากฏข้อเดียวคือ	 การเปลี่ยนเส้นทางบินโดยไม่ทราบ

สาเหตุ	 มีการค้นหาอย่างกว้างขวาง	 ใช้ก�าลังคนและงบ

ประมาณมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา	 (Cleartrip,	 2016)	 แต่

ไม่พบความคืบหน้าใด	 ๆ	 หลักฐานใกล้เคียงท่ีสุดที่พบคือ	

เศษชายปีก	 (flaperon)	 ที่อาจเป็นไปได้ว่าเป็นชิ้นส่วน

ของอากาศยานล�านี้ท่ีเกาะรีอูนิยง	(Reunion	Island)	ใน

ปี	ค.ศ.	2015	(Aero	Corner,	2021)

	 ข้อมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุต่าง	ๆ	ดังกล่าว	แสดงว่า
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อุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง	ความผิดพลาด

และความบกพร่องต่างๆ	ต้องมาประจวบเหมาะกันพอดีจึง

เกิดอุบัติเหตุ	แต่ในข้ันต้นจะพบว่าเกิดจากความผิดพลาด

ของบุคลากรเป็นสาเหตุหนึ่งประกอบอยู่ด้วยเกือบทุกครั้ง	

เช่น	เม่ือผูเ้ดนิทางมคีวามต้องการเสยีค่าใช้จ่ายต�า่	ท�าให้เกดิ

การแข่งขันระหว่างผูด้�าเนนิงานมากขึน้	ดังนัน้ฝ่ายบรหิารจึง

ก�าหนดนโยบายที่มุ่งลดต้นทุน	ท�าให้บุคลากรต้องรับภาระ

งานมากเกินไป	ส่งผลให้เกิดความล้า	จนขาดความพร้อม

ในการปฏิบัติงาน	จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	โดยปกติหลังการ

เกิดอบุตัเิหตแุละมกีารสอบสวนสาเหตุแล้ว	จะมกีารก�าหนด

มาตรการป้องกันต่าง	ๆ 	เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ�้าข้ึน	ส่งผล

ให้มีการพัฒนาข้อก�าหนดการบิน	และอุปกรณ์ส�าคัญขึ้นมา

ใหม่	ท�าให้การบินมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน	(Molloy,	2018)	

ข้อเสนอแนะ
	 เน่ืองจากความความผดิพลาดของบคุลากรเป็นผล

สืบเนื่องมาจากปัจจัยอีกหลายประการดังกล่าวแล้ว	 การ

สอบสวนอบุติัเหตทุางการบนิไม่ควรเสร็จสิน้ลงเพยีงการระบุ

ผู้ปฏิบัติงานผิดพลาดเท่านั้น		การจัดการด้านอุบัติเหตุท่ีดี

ที่สุดคือ	การป้องกันไม่ให้มีความเส่ียงใด	ๆ 	เลย	ซึ่งสามารถ

ด�าเนินการได้ตามหลักการจัดการความปลอดภัย	(safety	

risk	management)	ต่าง	ๆ 	ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว	

ควรน�าข้อเท็จจริงทุกด้านของอุบัติเหตุมาเป็นองค์ความรู้

เพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากกว่า	ดัง

นั้นหากจะด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุของอากาศยานใน

การบินพาณิชย์	จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาว่าสาเหตุเบื้องหลัง 

ความผดิพลาดของบคุลากรทางการบนิน้ันเกดิขึน้ในลกัษณะ

ใด	จากสาเหตุใด	และส่งผลกระทบบุคลากรอย่างไร	การ

ส่งเสริมวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูล	(just	culture)	และ

ความตระหนัก	(conscious)	ถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร	จึงจะสามารถก�าหนดมาตรการเพ่ือ

ป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพได้	รายละเอียดดัง

กล่าวนี้ผู้เขียนจะน�าเสนอในบทความตอนท่ี	2	มนุษย์ปัจจัย

และรากเหง้าของปัญหา

สรุป
	 อุบัติเหตุในการบินพาณิชย์มีน้อยครั้งและมีผู้เสีย

ชีวิตน้อยกว่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น	

และสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ	

50	ในระยะ	10	ปีท่ีผ่านมา	อย่างไรก็ตาม	เป้าหมายของ

การบินพาณิชย์นั้นจะต้องพยายามลดอุบัติเหตุลงให้เหลือ

น้อยทีส่ดุ	หรอืไม่มกีารเสียชวิีตเลย	สถติขิองอบุตัเิหตุในการ

บินพาณิชย์เกิดข้ึนบนทางวิ่งมากท่ีสุด	แต่อุบัติเหตุท่ีมีการ

เสียชีวิตจ�านวนมากนั้นเกิดข้ึนในระหว่างท�าการบิน	 เช่น	

การชนของอากาศยาน	2	ล�า	อากาศยานตก	เนื่องจากชิ้น

ส่วนอุปกรณ์ช�ารุด	อากาศยานตกเนื่องจากลูกเรือควบคุม

อากาศยานไม่ถูกต้อง	และอุบัติเหตุท่ีไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้

จริง	ท้ังนี้ผลการสอบสวนอุบัติเหตุส่วนใหญ่	พบว่าสาเหตุ

เบื้องต้นเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของ

บุคลากร	3	ฝ่าย	คือ	ลูกเรือ	เจ้าหน้าท่ีควบคุมการจราจร

ทางอากาศ	และเจ้าหน้าท่ีบ�ารุงรักษาอากาศยาน	อย่างไร

ก็ตาม	การปฏิบัติงานผิดพลาดของบุคลากรดังกล่าวนั้น	มัก

เป็นผลมาจากความผิดพลาดและปัญหาต่าง	ๆ 	ที่มากระทบ

อีกมากมาย	ดังนั้นหากจะด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุของ

อากาศยานในการบนิพาณชิย์จ�าเป็นต้องพจิารณาว่าสาเหตุ

เบ้ืองหลังความผิดพลาดของบุคลากรทางการบินนั้นเกิด

ขึ้นในลักษณะใด	 และส่งผลกระทบบุคลากรอย่างไร	 จึง

จะสามารถก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 รายละเอียดดังกล่าวนี้ผู้เขียนจะน�าเสนอ

ในบทความตอนท่ี	2	มนุษย์ปัจจัยและรากเหง้าของปัญหา
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Abstract

	 In	task-based	learning,	the	emphasis	is	on	meaning	and	the	learners	are	required	to	use	the	

language	for	learning.	Teaching	English	through	tasks	has	been	considered	useful	to	employ	in	the	

language	classroom	because	students	are	believed	to	learn	the	target	language	better	when	tasks	

are	used	as	vehicles	in	language	teaching.	Developing	reading	comprehension	ability	is	an	important	

aspect	in	acquisition	of	a	language.	In	addition,	increasing	learners’	motivation	and	performance	has	

always	been	the	primary	concern	of	language	teachers.	Therefore,	a	new	approach,	TBL,	is	additio 

nally	applied	to	a	traditional	classroom	situation	with	the	aim	of	finding	solutions	to	certain	problems	

such	as	poor	learner	motivation.

Keywords: Task-Based	Learning,	Reading	Comprehension,	EFL	(English	as	Foreign	Language),	Teaching	 

																English,	Language	teachers

บทคัดย่อ

	 ในการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน	 สิ่งส�าคัญคือการมุ่งเน้นการปฏิบัติและผู้เรียนจ�าเป็นจะต้องใช้ภาษาใน

การเรียนรู้	การสอนภาษาอังกฤษผ่านการปฏิบัติงานมีประโยชน์อย่างมากในห้องเรียน	เนื่องจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้มาก
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Introduction
	 One	 of	 the	 receptive	 skills	 in	 learning	

English	language,	which	should	be	focused	on,	

is	the	reading	comprehension	since	reading	plays	

an	important	role	in	language	learning	and	acquis 

ition.	Reading	comprehension	is	also	considered	

as	the	real	core	for	reading	process.	It	assumes	

that	comprehension	 is	the	peak	of	the	reading	

skills	 and	 the	 bases	 for	 all	 reading	 processes.	

Therefore,	teaching	students	to	read	with	a	good	

comprehension	must	be	teachers’	highest	priority.	

Furthermore,	the	main	aim	of	teaching	reading	

in	 junior	high	 schools	 is	 to	enable	students	 to	

comprehend	various	reading	texts.	Realizing	the	

high	importance	of	reading	comprehension	ability,	

it	is	very	important	to	find	and	use	appropriate	

instructional	methods,	materials,	activities,	media,	

and	other	requirements	that	will	help	the	lear 

ners	improve	their	reading	comprehension	ability	

(Astuti,	Priyana.,	2020)

	 Task-based	Learning	(TBL)	seems	to	match	

the	appropriate	method	to	be	used.	TBL	is	one	

of	the	teaching	learning	methods	that	its	focus	is	

put	on	the	learners.	Through	TBL,	learners	have	

the	opportunity	to	work	more	autonomously	and	

build	their	vocabulary	and	grammar.	TBL	provides	

learners	the	opportunity	in	depth	investigations	

of	worthy	knowledge.

What is Learning?

	 Learning	is	the	process	of	acquiring	new	

understanding,	 knowledge,	 behaviors,	 skills,	

values,	 attitudes,	 and	 preferences.	 [1]	 The	 abi 

lity	 to	 learn	 is	possessed	by	humans,	 animals,	

and	some	machines;	there	is	also	evidence	for	

some	kind	of	learning	in	certain	plants.	[2]	Some	

learning	is	immediate,	induced	by	a	single	event	

(e.g.,	 being	 burned	by	 a	 hot	 stove),	 but	much	

skill	and	knowledge	accumulate	from	repeated	

experiences.	[3]	The	changes	induced	by	learning	

often	last	a	lifetime,	and	it	is	hard	to	distinguish	

learned	material	that	seems	to	be	“lost”	from	

that	which	cannot	be	retrieved.	The	acquisitions	

of	 knowledge	 or	 skills	 are	 obtained	 through	 

experience,	study,	or	by	being	taught.

	 The	 word	 learning	 is	 used	 routinely	 in	

discussions	about	teaching	in	higher	education,	

so	it’s	important	to	clarify	what	we	are	referring	

to	 when	 we	 talk	 about	 learning.	 Educational	

researchers	agree	that	learning	is	much	deeper	

than	memorization	and	information	recall.	Deep	

and	long-lasting	learning	involves	understanding,	

relating	ideas	and	making	connections	between	

prior	and	new	knowledge,	independent	and	critical	

thinking	and	ability	to	transfer	knowledge	to	new	

and	different	contexts.	Learning	is	“a	process	that	

leads	to	change,	which	occurs	as	a	result	of	exp 

erience	and	increases	the	potential	for	improved	

performance	and	 future	 learning”	 (Ambrose	et	

al,	 2010,	 p.3).	 The	 change	 in	 the	 learner	may	

happen	at	 the	 level	of	 knowledge,	attitude	or	

behavior.	As	a	result	of	learning,	learners	come	to	

see	concepts,	ideas,	and/or	the	world	differently.	

Learning	is	not	something	done	to	students,	but	

rather	something	students	 themselves	do.	 It	 is	

the	direct	result	of	how	students	interpret	and	

respond	to	their	experiences.

	 While	there	are	disciplinary	differences	in	

what	students	learn,	it	is	important	to	keep	in	mind	

that	learning	content	or	information	constitutes	

only	one	part	of	 learning	 in	university	courses.	

Regardless	of	the	field	of	study,	students	need	

to	have	significant	opportunities	to	develop	and	

practice	intellectual	skills/thinking	processes	(e.g.,	

problem-solving,	scientific	inquiry),	motor	skills	and	

attitudes/values	that	are	important	to	their	fields	

of	study.	In	addition,	students	need	opportunities	

to	develop	interpersonal	and	social	skills	(often	
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referred	to	as	soft	skills)	that	are	important	for	

professional	and	personal	success.	Examples	of	

these	 skills	 include	 teamwork,	effective	comm 

unication,	conflict	resolution	and	creative	thinking.	

Task-Based Learning

	 Task	based	learning	is	a	different	way	to	

teach	languages.	It	can	help	the	student	by	pla 

cing	his/her	in	a	situation	like	in	the	real	world.	

A	 situation	 where	 oral	 communication	 is	 esse 

ntial	for	doing	a	specific	task,	task-based	learning	

has	the	advantage	of	getting	the	student	to	use	

her	skills	at	her	current	level.	To	help	develop	

language	through	its	use,	it	has	the	advantage	of	

getting	the	focus	of	the	student	toward	achieving	

a	goal	where	language	becomes	a	tool,	making	

the	use	of	language	a	necessity.

	 According	 to	Weller	 (2019),	 Task-Based	

Learning	(TBL)	is	a	lesson	structure,	a	method	of	

sequencing	activities	in	your	lessons.	Sometimes	

called	 ‘Task-Based	 Language	 Teaching’,	 TBL	

lessons	 students	 solve	 a	 task	 that	 involves	 an	

authentic	use	of	 language,	 rather	 than	comple 

ting	simple	 language	questions	about	grammar	

or	vocabulary.	Task-Based	Learning	is	a	good	way	

to	get	students	engaged	and	using	English.	That,	

together	with	the	collaborative	element,	builds	

confidence	with	language	and	social	situations.	

It’s	 also	been	 shown	 to	be	more	aligned	with	

how	we	actually	learn	a	language.

What is Task?

	 Willis	 (1996)	 defined	 the	 TASKS	 are	 

activities	where	 the	 target	 language	 is	used	by	

the	learner	for	a	communicative	purpose	(goal)	in	

order	to	achieve	an	outcome	This	means	a	task	

can	be	anything	from	doing	a	puzzle	to	making	

an	airline	reservation.

	 A	Task-Based	approach	to	Language	has	

two-fold	benefits;	first,	allows	for	a	needs	analysis	

to	be	matched	to	identified	student	needs	and	su 

pported	by	research	findings	of	classroom-centered	

language	learning.	Second,	allows	evaluation	to	be	

based	on	testing	referring	to	task-based	criterion	

and	allows	for	form-focused	instruction.	So,	we	

should	select	topics	that	will	motivate	learners,	

engage	their	attention	and	promote	their	language	

development	as	efficiently	as	possible.	It	involves	

meaningful	 communication	 A	 ‘gap’	 between	

what	 the	students	know	to	prompt	communic 

ation	(e.g.,	they	have	different	information,	or	a	

difference	of	opinion)	Students	can	choose	how	

to	complete	it,	and	which	language	they	use	to	

do	 so	 There’s	 a	 clear	 goal,	 so	 students	 know	

when	it’s	completed.	A	task	could	be	to	create	

a	presentation,	some	kind	of	media,	a	piece	of	

text,	or	a	recorded	dialogue.	 It	could	be	trying	
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to	work	out	the	solution	to	a	practical	problem,	

like	 planning	 a	 complex	 journey,	 or	 deducing	

missing	information,	like	working	out	who	started	

a	rumour	at	school.	 It	could	even	be	 justifying	

and	supporting	an	opinion,	like	arguing	for	your	

preference	in	an	election	or	favourite	competitor	

in	a	TV	show.	Whichever	 task	you	choose,	 like	

‘Present,	Practice,	Production’	(PPP),	Task-Based	

Learning	is	a	structure	with	three	stages:

Advantages for Task-Based Learning

	 Task	based	learning	is	useful	for	moving	

the	focus	of	the	learning	process	from	the	teacher	

to	 the	student.	 It	gives	 the	student	a	different	

way	of	understanding	language	as	a	tool	instead	

of	as	a	specific	goal.	 It	can	bring	teaching	from	

abstract	knowledge	to	real	world	application.	A	

Task	is	helpful	in	meeting	the	immediate	needs	

of	 the	 learners	 and	 provides	 a	 framework	 for	

creating	classes,	interesting	and	able	to	address	

to	the	students’	needs.

Disadvantages for Task-Based Learning

	 Tasks	 have	 to	 be	 carefully	 planned	 to	

meet	 the	correct	criteria.	 It	 can	 take	 longer	 to	

plan.	It’s	also	time-consuming	adapting	PPP-style	

coursebook	lessons.	Too	much	scaffolding	in	the	

early	stages	can	turn	a	TBL	class	into	a	PPP	class.	

The	students	can	avoid	using	the	target	language	

to	complete	the	task	if:	Tasks	aren’t	well-designed,	

students	 aren’t	 motivated,	 students	 are	 too	 

excited	and	students	are	feeling	lazy

The Pre-Task

	 This	is	where	you	introduce	the	task	to	

the	students,	and	get	them	excited	for	the	task.	

Once	they’re	engaged,	then	you	should	set	your	

expectations	 for	 the	 task.	 Do	 this	 so	 the	 ‘less	

motivated’	students	don’t	do	the	bare	minimum.	

To	 do	 this,	 you	 could	 show	 the	 students	 an	 

example	of	the	completed	task,	or	model	it.	 If	

you	want	to	differentiate	your	students,	then	now	

is	a	good	time	to	hand	out	support	materials,	or	

scaffold	the	task	appropriately.	Group	them	and	

give	 instructions.	 In	summary;	 the	 focus	of	 the	

stage	is	to	engage	the	learners,	set	expectations	

and	give	instructions.

The Task

	 To	begin	the	task,	small	groups	or	pairs	

are	good,	rather	than	a	bigger	group	where	shyer	

students	can	‘hide’.	Ideally	you	won’t	join	in	the	

task,	but	you’ll	be	monitoring,	and	only	giving	

hints	if	students	get	really	stuck.	A	note	here	on	

task	design	—	there	are	several	ways	to	go	about	

designing	a	task,	but	usually	(as	mentioned	above)	

it	should	involve	a	‘gap’	of	some	sort.	Read	this	

article	for	ideas	on	how	to	do	this.	In	summary;	

the	 focus	of	 this	 stage	 is	 fluency	—	using	 the	

language	to	communicate	without	falling	into	L1	

unless	really	needed.

A Review

	 Once	the	 learners	have	completed	the	

task	and	have	something	to	show,	then	it’s	time	

for	 a	 review.	Peer	 reviews	are	preferable,	or	 if	

during	your	monitoring	you	see	an	error	common	

to	many,	a	teacher-led	delayed	correction	is	also	

very	useful.	For	weaker	groups,	peer	correction	

can	be	made	more	effective	by	giving	the	students	

support	 on	 how	 to	 give	 feedback	—	 perhaps	

via	 a	 checklist,	 or	 a	 ‘Things	 to	 Look	 For’	 list.	

In	 summary;	 the	 aim	 for	 this	 stage	 is	 accuracy 

	—	reflecting	on	completed	work	and	analyzing	it.

Three Reasons TBL Classes Go Badly

	 a.	1.	If	Tasks	Aren’t	Well	Designed

	 What	happens:	Students	might	get	 into	
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the	task,	but	if	 it’s	designed	around	communic 

ation,	then	there’s	no	need	to	talk,	and	students	

can	just	complete	the	task	by	themselves	which	

inevitably	happens.

	 Why	 it	 happens:	 there’s	 no	 gap	 in	 the	

task

	 Solution:	 design	 your	 task	 with	 one	 of	

the	communicative	gaps.	Here’s	a	useful	podcast	

where	I	discuss	task	design.

	 b.	If	Students	are	‘Lazy’	or	Bored

	 What	happens:	Students	will	do	the	bare	

minimum	to	complete	the	task.	They’ll	avoid	the	

target	 language	and	use	 the	simplest	 language	

they	know,	even	single	word	utterances,	to	get	

by.

	 Why	it	happens:	the	topic	isn’t	interesting,	

hasn’t	been	presented	clearly,	they	don’t	unde 

rstand,	or	there’s	no	rapport	with	the	teacher.

	 Solution:	 choose	 an	 interesting	 topic/

context/material	for	learners,	grade	your	language	

appropriately,	check	your	instructions,	and	work	

on	rapport	building.

	 c.	If	Students	are	too	Excited

	 What	happens:	students	are	so	excited	to	

complete	a	task	that	they	revert	to	a	mixture	of	

crazy	interlanguage,	body	language	and	shouting	

(“That...	Here!	No,	wrong,	 it,	 it	—	 [speaks	own	

language]	—	ta-da!	Teacher,	teacher,	done!”)

	 Why	it	happens:	well,	they’re	over-excited	

and	just	want	to	complete	the	task	as	soon	as	

possible.	The	good	news	is	that	you	chose	a	topic,	

context	and	materials	that	really	connected	with	

them	—	congratulations!	Bad	news	 is,	 it	got	 in	

the	way	of	the	task…

	 Solution:	If	you	expect	that	your	task	will	

make	 the	 students	 a	 little	 excited,	make	 sure	

that	you	set	the	standards	very	clearly.	Definitely	

show	a	model	of	some	kind,	and	be	clear	about	

the	minimum	standard.	If	appropriate,	quantify	it;	

“you	have	to	record	at	least	20	lines	of	speech,	

everyone	must	speak	at	least	three	times…”	and	

so	on.

Task-Based Learning Framework

	 The	TBL	framework	consists	of	three	main	

phrases,	provides	3	basic	conditions	for	language	

learning.	 These	 are	 pre-task,	 task-cycle	 and	 la 

nguage	focus.

	 1.	 Pre-task:	 introduces	 the	 class	 to	 the	

topic	and	the	task	activating	topic-related	words	

and	phrases.

	 2.	Task	Cycle:	offers	learners	the	chance	

to	use	whatever	language	they	already	know	in	

order	to	carry	out	the	task	and	then	to	improve	

their	language	under	the	teacher’s	guidance	while	

planning	 their	 reports	 on	 the	 task.	 Task	 Cycle	 

offers	learners	a	holistic	experience	of	language	in	

use.	There	are	three	components	of	a	task	cycle:	

	 a.	Task:	Learners	use	whatever	language	

they	can	master,	working	simultaneously,	in	pairs	

or	small	groups	to	achieve	goals	of	the	task.

	 b.	 Planning:	 Comes	 after	 the	 task	 and	

before	the	report,	forming	the	central	part	of	the	

cycle.	The	teacher’s	role	here	is	that	of	a	language	

adviser.	 Learners	 plan	 their	 reports	 effectively	

and	maximize	their	learning	opportunities.

	 c.	Report:	is	the	natural	condition	of	the	

task	cycle.	In	this	stage	learners	tell	the	class	about	

their	findings.	So,	the	report	stage	gives	students	

a	natural	stimulus	to	upgrade	and	improve	their	

language.	 It	 presents	 a	 very	 real	 linguistic	 cha 

llenge	to	communicate	clearly	and	accurately	in	

language	appropriate	to	the	circumstances.

	 3.	Language	Focus:	allows	a	closer	study	

of	some	of	the	specific	features	naturally	occu 

rring	in	the	language	used	during	the	task	cycle.	

Learners	examine	the	language	forms	in	the	text	

and	look	in	detail	at	the	use	and	the	meaning	of	
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lexical	items	they	have	noticed	(Willis,	1986,	p.75).	

Language	focus	has	two	components:

	 a)	Analysis:	Analysis	activities	draw	atte 

ntion	to	the	surface	forms,	realizing	the	meanings	

learners	have	already	become	familiar	with	during	

the	task	cycle	and	so	help	them	to	systematize	

their	 knowledge	 and	 broaden	 their	 understan 

ding.	Instead	of	the	teacher	presenting	language	to	

learners	as	new	analysis	activities,	learners	reflect	

on	the	language	already	experienced.

	 b)	Practice:	Practice	activities	are	based	on	

features	of	language	that	have	already	occurred	

in	previous	 texts	 and	 transcripts	or	 in	 features	

that	have	just	been	studied	in	analysis	activities.	

	 On	 looking	 back	 at	 these	 definitions,I	

can	say	that	using	tasks	in	teaching	is	a	popular	

method	 and	 the	 implications	 of	 using	 these	

tasks	in	a	classroom	context	is	observable	after	

conducting	research.	Many	people	have	studied	

the	implementation	of	TBL	and	tasks	within	their	

classrooms	 and	 have	 advised	 using	 tasks	 in	 la 

nguage	 classrooms	 suggesting	 that	 the	motiv 

ation	of	students’	 rises	 through	assigned	tasks.	

On	 looking	at	 the	positive	 results	 that	 the	use	

of	tasks	may	bring	about	in	the	EFL	students,	it	

can	be	said	that	using	a	variety	of	tasks	in	class	

gives	positive	results.

Further Observations on Task-Based Learning

	 With	advanced	learners	that	are	enthus 

iastic,	a	model	isn’t	as	important,	and	might	even	

be	a	bad	idea.	Giving	a	model	can	steer	your	st 

udents	in	a	particular	direction,	as	they	think	that’s	

what	you	want,	and	try	to	please	you.	Not	giving	

a	model	lets	them	really	use	their	 imagination	

and	creativity.	Conversely,	for	younger	or	weaker	

learners,	a	model	is	really	necessary	or	there’s	a	

danger	of	ending	up	with	low	quality	work.	Tas 

k-Based	Learning	seems	to	be	changing	its	name	

slowly,	as	more	people	are	calling	it	‘Task-Based	

Language	 Teaching’.	 You	might	 have	 heard	 of	

‘Project-Based	Learning’	 (PBL)	—	the	only	real	

difference	between	that	and	Task-Based	Learning	

is	that	PBL	is	usually	run	over	periods	longer	than	

just	one	lesson,	and	with	more	review	stages.

Reading

	 Reading	is	a	dialogue	between	the	reader	

and	the	writer	and	comprehension	is	a	procedure	

through	which	a	reader	builds	meaning	from	the	

text	using	his/her	knowledge,	experience,	and	the	

information	from	the	text.	Reading	is	not	an	easy	

skill	to	master.	It	is	a	complex	process	that	requires	

specialized	skill	of	the	reader	(Dechant,	1977;	21).	

It	 is	also	comprehension	process.	According	 to	

Nunan	(1998;	33),	reading	needs	identification	and	

also	interpretation	processes	which	require	the	

reader’s	knowledge	about	the	language	structure	

used	in	the	text	and	his	knowledge	about	a	given	

topic.	 It	 is	the	complexity	that	makes	students	

less	interested	in	this	kind	of	activity.	They	find	

it	difficult	to	understand	what	is	on	the	reading	

passage	since	they	do	not	know	the	technique	

which	can	help	 them	to	 read	more	effectively	

and	 efficiently.	 This	 phenomenon	 happens	 in	

almost	every	language	class.

Reading Comprehension

	 Reading	 comprehension	 is	 the	 ability	

to	 read	and	process	a	 text	and	understand	 its	

meaning.	It	is	the	process	of	constructing	meaning	

from	a	written	or	printed	 text.	Reading	cannot	

be	separated	from	comprehension.	That	is	why	

there	are	a	lot	of	problems	dealing	with	reading	

comprehension.	Many	English	learners	find	it	di 

fficult	to	understand	the	English	text.	They	often	

get	stuck	because	of	some	problems,	such	as	an	

unfamiliar	word,	their	inability	in	understanding	
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the	context,	being	reluctant,	and	so	forth.	Many	

other	researchers	have	studied	the	integration	or	

implementation	of	TBL	in	teaching	English,	ESP,	

EAP,	 or	 reading	 comprehension	 (Chodkieiwicz,	

2001;	 Ellis,	 2000;	 Skehan,	 1998;	Wallace,	 2001;	

Willis,	1996).	Some	of	them	have	shown	interest	

in	using	authentic	materials	to	improve	reading	

comprehension	ability	of	the	EFL	learners.

	 Reading	 comprehension	 skills	 separate	

the	“passive”	unskilled	readers	from	the	“active”	

skilled	readers.	Skilled	readers	do	not	just	read,	

they	 interact	with	 the	 text.	Skilled	 readers,	 for	

instance,	predict	what	will	happen	next	in	a	story	

using	clues	presented	 in	text,	create	questions	

about	 the	main	 idea,	message,	 or	 plot	 of	 the	

text,	and	monitor	understanding	of	the	sequence,	

context,	or	characters	(Sanders,	2001:26).

	 To	be	able	to	achieve	the	purpose	of	rea 

ding	comprehension,	one	should	have	some	basic	

reading	skills	as	follows;	(1)	literal	skills	(recalling	

and	recognizing	off	acts	and	information,	finding	

answer	 to	 specific	 questions);	 (2)	 interpretive	

skills	(getting	the	central	though	and	main	idea,	

drawing	conclusions,	generalizing,	deriving	mea 

ning	from	context);	and	(3)	creative	skills	(applying	

information	into	daily	life).

Effect of TBL in Reading Comprehension

	 The	effect	of	TBI	on	 reading	comprehe 

nsion	 ability	 of	 EFL	 students,	 the	 data	 are	 an 

alyzed	through	statistical	procedures.	The	results	

showed	that	 the	 role	of	 task	was	an	attention	

injector	for	EFL	students.		They	became	involved	

in	the	class	works	by	sharing	answers,	trying	to	

participate,	 paying	 attention,	 giving	 answers,	 

encouraging	others	to	participate	in	the	activities	

and	 tasks,	 participating	 as	 volunteers,	 working	

on	 the	exercises,	drawing,	etc.	 In	 the	 language	

focus	phase,	it	is	recommended	to	provide	the	

students	with	an	overall	description	about	the	

text	by	asking	them	to	discuss	the	grammatical	

problems	involved	in	the	text	and	the	teacher	

can	assess	the	students’	comprehension	of	the	

text	by	giving	them	the	comprehension	questions.	

	 In	general,	due	to	the	fact	that	using	the	

task-based	 learning	 can	 improve	 the	 students’	

reading	 comprehension;	 it	 is	 suggested	 to	 the	

English	teachers	especially	whose	students	have	

the	same	characteristics	and	in	similar	situation	

to	 apply	 the	 technique	 as	 one	 of	 the	 altern 

atives	that	can	be	used	in	the	teaching	of	reading	

comprehension.

Definition of EFL

	 EFL	 is	 regarded	 as	 English	 as	 a	 Foreign	

Language,	and	ESL	is	called	English	as	a	Second	

Language.	Before	distinguishing	EFL	from	ESL,	it	

is	important	that	there	are	differences	between	

“foreign	language”	and	“second	language”.	Yuko	

Iwai	(2011)	defined	that	EFL	refers	to	those	who	

learn	English	 in	non-English	speaking	countries.	

(E.g.,	Japanese	people	who	learn	English	in	their	

country	are	EFL	learners).	Moreover,	ESL	refers	

to	 those	who	 learn	English	 in	 countries	where	

English	is	used	as	a	tool	for	communication	and	

is	formally	spoken.	From	the	above,	EFL	is	mainly	

used	 by	 non-native	 English	 learners,	 such	 as	 

Chinese	learners	of	English	in	China.

Conclusion
	 Therefore,	when	we	choose	TBL,	 there	

should	be	a	clear	and	defined	purpose	of	that	

choice.	 Having	 chosen	 TBL	 as	 language	 teac 

hing	method,	 the	 teacher	 thereby	 recognizes	

that	“teaching	does	not	and	cannot	determine	

the	 way	 the	 learner’s	 language	 will	 develop”	

and	that	“teachers	and	learners	cannot	simply	

choose	what	is	to	be	learned”.	“The	elements	
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of	 the	 target	 language	do	not	 simply	 slot	 into	

place	 in	a	predictable”	Skehan,	P.	 (1998).	This	

means	that	we,	as	teachers,	have	to	let	go	of	the	

control	of	the	learning	process	order,	as	if	there	

ever	was	one!	We	must	accept	that	we	cannot	

control	what	each	individual	learner	has	learnt	

after	for	example	two	language	lessons	and	as	

Skehan,	P.	(1998)	says	“instruction	has	no	effect	

on	language	learning”.	In	TBL	the	learner	should	

be	exposed	to	as	much	of	the	foreign	language	as	

possible	in	order	to	merely	observe	the	foreign	

language,	then	hypothesize	over	 it,	and	that	 is	

individually,	and	finally	experiment	with	it.	One	

clear	 purpose	 of	 choosing	 TBL	 is	 to	 increase	

learner	 activity;	 TBL	 is	 concerned	with	 learner	

and	not	teacher	activity	and	it	lies	on	the	teacher	

to	produce	and	supply	different	tasks	which	will	

give	the	learner	the	opportunity	to	experiment	

spontaneously,	 individually	 and	 originally	 with	

the	foreign	language.	Each	task	will	provide	the	

learner	with	new	personal	experience	with	the	

foreign	language	and	at	this	point	the	teacher	has	

a	very	 important	part	 to	play.	He	or	 she	must	

take	the	responsibility	of	the	consciousness	raising	

process,	which	must	follow	the	experimenting	task	

activities.	The	consciousness	raising	part	of	the	

TBL	method	is	a	crucial	for	the	success	of	TBL,	

it	is	here	that	the	teacher	must	help	learners	to	

recognize	differences	and	similarities,	help	them	

to	“correct,	clarify	and	deepen”	their	perceptions	

of	the	foreign	language.	(Lewis,	M.).	All	in	all,	TBL	

is	language	learning	by	doing.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนชุดจ�าลองทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	 ของนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	 คณะพลศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	จ�านวน	74	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	12	กลุ่มๆละ	6-7	คนรับผิดชอบสาธิตชุด

จ�าลอง	และหมุนเวียนเข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดจ�าลองอื่นอีก	5	 ชุด	 ใช้เวลา	3	คาบเรียนเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง	คือ	

คู่มือการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	พร้อมชุดจ�าลองการทดสอบอาหาร	และแบบบันทึกคะแนนท้ังบทบาทผู้สาธิตและ

บทบาทผู้ปฏิบัติ	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการศึกษา	(1)	กระบวนการเรียนรู้	พบว่า	ชุดจ�าลองทดสอบ

สารปนเปื้อนในอาหารสามารถพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติและทักษะการสาธิต	อยู่ในระดับดี	(2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

พบว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี	ผลการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จ�าลองคร้ังนี้เป็นชุดการเรียนรู้

ท่ีสามารถน�ามาใช้ในชั้นเรียนได้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา	และขยายผลไปใช้กับนิสิตรุ่นต่อไปได้	และเป็นแนวทางในการ

ศึกษาสถานการณ์จ�าลองตลาดสุขภาพในชุมชนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนแบบใช้สถานการณ์จ�าลอง,	ชุดจ�าลองทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

Abstract

	 This	quasi	experimental	research	was	designed	to	conduct	simulation	based	learning	of	food	

contamination	testing	to	study	learning	process	and	achievement	of	food	contamination	testing	for	

74	Health	Education	and	Physical	Education	Students,	Srinakharinwirot	University.	The	samples	were	

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบใช้สถำนกำรณ์จ�ำลอง เร่ืองกำรทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร

ของนิสิตสำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ คณะพลศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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selected	by	simple	random	sampling,	74	samples	in	12	groups	each	having	6-7	samples.	Each	group	

take	responsibility	for	demonstrating	the	mockup,	and	rotated	to	receive	5	other	mockups	that	took	

3	class	periods.	the	research	instruments	were	a	food	contamination	test	manual	and	mockup,	score	

sheet	for	demonstrators	and	operators.	Data	were	collected	through	the	achievement	test.	the	mean	

and	standard	deviation	were	applied	for	data	analysis	with	a	computer	program.	The	results	were	as	

follows	(1)	Learning	process	of	simulation	based	learning,	found	that	a	mockup-based	tool	develop	

the	practice	 and	demonstration	 skills	 at	 a	 good	 level	 of	 performance	 (2)	 After	 the	 experimental	

simulation	based	learning,	the	samples	had	a	high	level	of	achievement.	The	result	of	this	simulatio 

n-based	learning	is	a	learning	kit	that	can	be	used	in	the	classroom	according	to	the	course	objectives,	

and	can	be	extended	to	possible	future	for	next	generation,	and	as	a	guideline	for	further	study	of	

health	market	simulation	in	the	community

Keywords: simulation	based	learning,	food	contamination	testing	mockup

บทน�ำ
	 การสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเป็นการสอน

ที่อาศัยการจ�าลองสถานการณ์จริงมากที่สุด	โดยจัดสภาพ

แวดล้อมในชั้นเรียนเลียนแบบของจริงหรือให้ใกล้เคียงกับ

สภาพของจริง	และให้ผู้เรียนได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น

จริงๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์

จ�าลอง	 มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆในลักษณะเดียว

กับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงจนมีความรู้และความเข้าใจ

ในสถานการณ์จริงๆได้อย่างชัดเจน	 การจัดการเรียนรู้ใน

สาระเกี่ยวกับการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารเป็นการ

เรียนการสอนท่ีเน้นความส�าคัญของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ผู้

เรียนทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติจริง	อย่างไรก็ตามชุดทดสอบ

สารปนเปื้อนในอาหารจริงมีราคาแพง	มีข้อควรระวัง	และ

ปัญหาการเก็บรักษา	 ผู้สอนจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู	้	

การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารแบบสถานการณ์จ�าลอง	

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ	 ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง	 เรียนรู้ขั้นตอน

การทดสอบและผลการทดสอบที่จ�าลองให้เกิดขึ้นขณะฝึก

ปฏิบัติในลักษณะเดียวกับที่เกิดข้ึนในสถานการณ์จริง	เพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจจากประสบการณ์ที่เห็นประจักษ์ชัดด้วย

ตนเอง	(Adamson,	K.	(2015)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษากระบวนการเรยีนรูช้ดุจ�าลองทดสอบ

สารปนเปื้อนในอาหาร

	 2.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องการ

ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	 (Simulation	

Method)	 เป็นการสอนท่ีอาศัยการจ�าลองสถานการณ์

จริงมากท่ีสุด	โดยจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนเลียนแบบ

ของจริงหรือให้ใกล้เคียงกับสภาพของจริง	และให้ผู้เรียนได้

เข้าไปอยูใ่นสถานการณ์นัน้จรงิๆ	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละ

ความเข้าใจว่าในสถานการณ์จริงๆนั้นเป็นอย่างไร	สามารถ

ใช้จัดกิจกรรมได้ทุกวิชา	ขั้นตอนการสอนประกอบด้วย	1)	

ขั้นเตรียม	การเตรียมการดีจะส่งผลให้กิจกรรมสถานการณ์

จ�าลองบรรลุผลดี	ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ทราบ

และชว่ยกันก�าหนดประเด็นและสถานการณ์ที่จะจ�าลองขึ้น	

ก�าหนดกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ	พร้อมท้ังก�าหนดบทบาทของ

ผู้เรียนท้ังหมด	2)	ข้ันน�าเสนอ	ผู้เรียนจะเข้าสู่สถานการณ์

และกิจกรรมตามท่ีก�าหนดไว้	โดยมีผู้สอนคอยควบ	คุมดูแล	

ทั้งนี้ให้ผู้เรียนอยู่ในกติกาตามที่ก�าหนดไว้	ในขณะที่ด�าเนิน

กิจกรรมมีการบันทึกสถานการณ์ไว้ตลอดเวลา	3)	ขั้นสรุป		
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เป็นขั้นที่ส�าคัญที่สุด	ให้ผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุด	ช่วยกัน

สรุปสิ่งที่ได้จากสถานการณ์จ�าลองน้ัน	 โดยการวิเคราะห์

เหตุการณ์	 กระบวนการ	 และแนวคิดที่ได้	 พร้อมกับสรุป

ว่าจะน�าไปใช้ชีวิตจริงต่อไปได้อย่างไร	 ท�าให้ผู ้เรียนได้

ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น(Adamson,	K.	(2015)

	 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช ้

สถานการณ์จ�าลอง	 5	 เรื่อง	 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 คือ	 ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5	ที่

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เหมาะสม	38	คน	(Suksom	

Siwaamornrat,	 2009)	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการขาย	2	เรื่องกระบวนการขาย	ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี	 2	 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล

บริหารธุรกิจ	(Supaporn	Apiphan,	2013)	การประยุกต์

ใช้เกมสถานการณ์จ�าลองในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอด

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ท่ีเรียนวิชาสังศึกษา	 

(Santiphong	 Chinpradit,1991)	 ตลอดจนการบูรณา

การร่วมกับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในการศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย	เรื่อง	ส�านวนไทย	ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 (Kanokwan	 Kokwan,	 2011)	

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	 เศรษฐกิจพอเพียง	

ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี	3	(Lallalit	Suebpradit	Rittichai	

Onming	and	Jiraporn	Boonsong,	2008

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	หลังกระบวนการเรียนรู้ชุดจ�าลองทดสอบสาร

ปนเปื้อนในอาหาร	กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการฝึกปฏิบัติและ

ทักษะการสาธิต	อยู่ในระดับดี

	 2.	หลังกระบวนการเรียนรู้ชุดจ�าลองทดสอบสาร

ปนเปื้อนในอาหาร	กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

อยู่ในระดับดี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยักึง่ทดลองครัง้นีด้�าเนนิการทดลองในกลุม่

ตัวอย่าง	1	กลุ่มวัด	2	ครั้ง	(One-group	pretest–posttest	

design)	จัดการเรียนแบบใช้สถานการณ์จ�าลอง	มอบหมาย

งานเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สาธิตด้วยคู่มือการทดสอบ

สารปนเปื้อนในอาหาร	พร้อมชุดจ�าลองการทดสอบอาหาร	

และแบบบันทึกคะแนนทั้งบทบาทผู้สาธิต	 และบทบาทผู้

ปฏิบัติ	ใช้เวลาเรียน	3	คาบเรียน
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	 กลุม่สาธติชดุจ�าลองทดสอบสารปนเป้ือนในอาหาร	

สมาชกิกลุม่ร่วมรบัผดิชอบการซ้อมขัน้ตอนการทดสอบตาม

คู่มือการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	 ด�าเนินการสาธิต

เดี่ยว	 และหมุนเวียนเข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดจ�าลองฯอื่น

อีก	5	ชุดตามตารางหมุนเวียนฐานการเรียนรู้

ตำรำงหมุนเวียนฐำนกำรเรียนรู้แบบสถำนกำรณ์จ�ำลอง 6 ฐำนกิจกรรม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากร	 คือ	 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	

265	คน	สาขาวิชาสุขศึกษา(เอกเดี่ยว)	125	คน	ประกอบ

ด้วยนิสิตช้ันปีที่	1,	2,	3,	4	จ�านวน	31,	29,	35,	30	คน

ตามล�าดับ	 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(เอกคู่)	 140	

คน	ประกอบด้วยนิสิตชั้นปีท่ี	1,	2,	3,	4	จ�านวน	34,	36,	

39,	31	คนตามล�าดับ

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นิสิตชั้นปีที่	3	ในรายวิชาสุขภาพ

ผู้บริโภค	(Consumer	Health)	จ�านวน	74	คน	ประกอบ

ด้วยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสุขศึกษา

(เอกเดี่ยว)	 35	 คน	 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(เอก

คู่)	 39	 คน	 กลุ่มตัวอย่างแยกฝึกปฏิบัติ	 แบ่งแต่ละสาขา

เป็น	 6	 กลุ่มๆละ	 5-6	 คน(เอกเดี่ยว)	 และ	 6-7	 คน(เอก

คู่)	รับผิดชอบการสาธิตชุดจ�าลองทดสอบสารปนเปื้อนใน
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อาหาร	เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(simple	

random	sampling)	โดยวิธีจับสลากหมายเลขชุดจ�าลองฯ	

1-6	เพื่อให้สมาชิกกลุ่มคละกัน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 1.	คู่มือการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	และ

ชุดจ�าลองการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	6	ชุด

	 2.	แบบประเมินการเรียนรู้สถานการณ์จ�าลอง	ผล

การประเมินไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 2.1	ผู้สาธิตประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ

ของผู้ปฏิบัติที่หมุนเข้ามาฝึกในฐานกิจกรรมของตน

	 	 2.2	 ผู ้ปฏิบัติประเมินทักษะการสาธิต

ของผู้สาธิตในแต่ละฐานกิจกรรม

การให้คะแนน	1	–	10	โดยใช้เกณฑ์	4	ระดับ	น้อยกว่า/

เท่ากับครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม	 คือระดับควรปรับปรุง

(ตก)	ดังน้ี

 ≦	5.00	หมายถึง	ควรปรับปรุง

	 5.01	–	7.00	หมายถึง	พอใช้

	 7.01	–	9.00	หมายถึง	ดี

	 9.01	–	10.00	หมายถึง	ดีมาก

	 3.	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาหาร

ปลอดภัย	เป็นข้อสอบปรนัย	5	ตัวเลือก	และการน�าค�าตอบ

ท่ีก�าหนดใส่ในข้อค�าถาม	พร้อมภาพประกอบ	จ�านวน	23	

ข้อ	23	คะแนน	โดยใช้เกณฑ์	4	ระดับ	น้อยกว่า/เท่ากับ

ครึ่งหน่ึงของคะแนนเต็ม	คือระดับควรปรับปรุง(ตก)

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ

และข้ันตอนการทดสอบ	 6	ข้อ	≦	3.00	คะแนน	ควร

ปรับปรุง

	 	 3.01	–	4.00	 คะแนน	พอใช้

	 	 4.01	–	5.00	 คะแนน	ดี

	 	 5.01	–	6.00	 คะแนน	ดีมาก

การอ่านผล	 11	ข้อ	≦	5.00	 คะแนน	ควรปรบัปรงุ

	 	 5.01	–	7.00	 คะแนน	พอใช้

	 	 7.01	–	9.00	 คะแนน	ดี

	 	 9.01	–	11.00	 คะแนน	ดีมาก

ท้ังฉบับ	 23	ข้อ	≦	11.00	คะแนน	ควรปรับปรุง

	 	 11.01	–	15.00	 คะแนน	พอใช้

	 	 15.01	–	19.00	 คะแนน	ดี

	 	 19.01	–	23.00	 คะแนน	ดีมาก

คู่มือ กำรทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร(Department of Medical Sciences, 1993)
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คุณภำพเคร่ืองมือ

	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาหาร

ปลอดภัย	ทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับนิสิตช้ันปีท่ี	 4	 สาขา

วิชาสุขศึกษา	 (เอกเดี่ยว)	30	คน	สาขาวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา	(เอกคู่)	31	คน	ได้ค่าความเที่ยง	(Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)	ทั้งฉบับเท่ากับ	0.83

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น	 6	 กลุ่มรับผิดชอบการ

สาธิตอาหาร	6	กลุ่มละ	1	เรื่องโดยวิธีจับฉลาก

	 2.	 มอบหมายงานเตรียมความพร้อมการเป็นผู้

สาธิตด้วยใบความรู้ข้ันตอนการทดสอบอาหาร	 พร้อมชุด

การทดสอบอาหารแบบจ�าลอง

	 3.	ด�าเนินทดลอง	จัดการเรียนแบบใช้สถานการณ์

จ�าลอง	ใช้เวลาเรียน	3	คาบเรียน	หมุนเวียนกันเป็นผู้สาธิต

ฐานละ	10	นาทีจนครบ	6	ฐาน

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descri 

ptive	Statistics)	ด้วยค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย

(Mean)	และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(SD)

ผลกำรวิจัย
ตำรำง 1

กระบวนการเรียนรู้ชุดจ�าลองทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารของนิสิต 74 คน

ชุดจ�าลองการทดสอบ ผู้ปฏิบัติ ผู้สาธิต ทักษะการฝึกปฏิบัติ

(ระดับ)

ทักษะการสาธิต 

(ระดับ)

สารบอแรกซ์ 13 61 8.63	±	0.89	(ดี) 8.43	±	0.94	(ดี)

สารฟอกขาว 13 61 8.53	±	0.82	(ดี) 9.10	±	0.80	(ดีมาก)

สารกันรา 12 62 8.37	±	0.72	(ดี) 8.10	±	0.84	(ดี)

ฟอร์มาลิน 12 62 8.30	±	0.79	(ดี) 8.57	±	0.97	(ดี)

สารโพล่า 11 63 8.17	±	0.87	(ดี) 8.53	±	1.07	(ดี)

ยาฆ่าแมลง 13 61 7.87	±	0.78	(ดี) 8.33	±	1.03	(ดี)

รวม 11-13	 61-63 8.31	±	0.84	(ดี) 8.51	±	0.98	(ดี)
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ทักษะการฝึกปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตั	ิผูส้าธติ	11-13	คนประเมนิ

ทักษะการฝึกปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ	61-63	คนที่หมุนเข้ามา

ฝึกในฐานกจิกรรมของตน	คะแนนเฉลีย่ทกัษะการฝึกปฏบัิติ

ของผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับดี	(	 	=	8.31±	0.84)	เมื่อพิจารณา

แต่ละชุดจ�าลองการทดสอบ	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	คือ

ทักษะการฝึกปฏิบัติชุดจ�าลองฯสารบอแรกซ์อยู่ในระดับดี 

(	 	=8.63±0.89)	รองลงมา	คือ	ทักษะการฝึกปฏิบัติชุด

จ�าลองฯสารฟอกขาว	สารกันรา	ฟอร์มาลิน	สารโพล่า	และ

ยาฆ่าแมลงอยู่ในระดับดี	(	 	=8.53±0.82,	8.37±0.72,	

8.30±0.79,	8.17±	0.87	และ	7.87±0.78)	ตามล�าดับ

	 ทักษะการสาธิตของผู้สาธิต	ผู้ปฏิบัติ	61-63	คนที่

หมุนเข้ามาฝึกปฏิบัติ	ประเมินทักษะการสาธิตของผู้สาธิต	

11-13	คน	คะแนนเฉล่ียทักษะการสาธิตของผู้สาธิตอยู่ใน

ระดบัด	ี(	 	=8.51±0.98)	เมือ่พจิารณาแต่ละชดุจ�าลองการ

ทดสอบ	พบว่า	คะแนนเฉล่ียสูงสุด	คือทักษะการสาธิตชุด

จ�าลองฯสารฟอกขาวอยู่ในระดับดีมาก	( 	=9.10±0.80)	

รองลงมา	คือ	ทักษะการสาธิตชุดจ�าลองฯฟอร์มาลิน	สาร

โพล่า	สารบอแรกซ์	ยาฆ่าแมลง	และสารกันรา	อยู่ในระดับ

ดี	(	 =8.57±0.97,	8.53±1.07,	8.43±0.94,	8.33±1.03	

และ	8.10±0.84)	ตามล�าดับ

ตำรำง 2

การทดสอบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดจ�าลองทดลองสารปนเปื้อนในอาหาร หลังการเรียนของนิสิต 74 คน 

การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จ�านวนข้อ หลังการเรียน(ระดับ)

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ1 6 5.17	±	0.70	(ดีมาก)

ขั้นตอนการทดสอบ2 6 4.87	±	0.73	(ดี)	

การอ่านผล3 11 8.57	±	1.10	(ดี)

รวม4 23 18.60	±	2.28	(ดี)

หมายเหตุ	 เกณฑ์	1,	2	 ≤3.00	ควรปรับปรุง	3.01-4.00	พอใช้	4.01-5.00	ดี	5.01-6.00	ดีมาก

	 	 เกณฑ์	3			 ≤5.00	ควรปรับปรุง	5.01-7.00	พอใช้	7.01-9.00	ดี	9.01-11.00	ดีมาก

	 	 เกณฑ์	4			 ≤11.00	ควรปรับปรุง	11.01-15.00	พอใช้	15.01-19.00	ดี	19.01-23.00	ดีมาก

	 หลังการเรียน	คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี	(	 	=18.60±2.28)	เมื่อพิจารณาแต่ละสาระ	

พบว่าคะแนนเฉลี่ยสาระอุปกรณ์ในชุดทดสอบอยู่ในระดับดีมาก	 (	 	 =5.17±0.70)	 ข้ันตอนการทดสอบ	 (	 	 =	 4.87	

±0.73)	และการอ่านผล	(	 	=8.57±1.10)	อยู่ในระดับดี

กำรอภิปรำยผล
	 1.	กระบวนการเรียนรู้ชุดจ�าลองทดสอบสารปน

เป้ือนในอาหาร	นิสติ	74	คนได้ฝึกทกัษะการสาธติชดุจ�าลอง

การทดสอบหาสารปนเป้ือนในอาหารทีไ่ด้รับมอบหมาย	และ

ฝึกทักษะการปฏิบัติ	 พร้อมกับฝึกทักษะประเมินบทบาท

ผู้สาธิตและบทบาทผู้ปฏิบัติตามตารางหมุนเวียนฐานการ

เรียนรู้	6	ฐานกิจกรรม	พบว่ากลุ่มตัวอย่างพัฒนาทักษะการ

ฝึกปฏิบัติและทักษะการสาธิตอยู่ในระดับดี	เมื่อพิจารณา

แต่ละชดุจ�าลองการทดสอบ	ทกัษะการฝึกปฏบิติัทีม่คีะแนน

เฉลี่ยสูงสุด	คือชุดจ�าลองฯสารบอแรกซ์	เนื่องจากขั้นตอน

การทดสอบซับซ้อนน้อยที่สุด	 (	 	 =8.63±0.89)	 ทักษะ

การฝึกปฏิบัติที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	คือชุดจ�าลองฯยาฆ่า

แมลง	(	 	=7.87±0.78)	ซึ่งมีข้ันตอนการทดสอบซับซ้อน

มากที่สุด	รองลงมา	คือทักษะการฝึกปฏิบัติชุดจ�าลองฯสาร

ฟอกขาว	สารกันรา	ฟอร์มาลิน	สารโพล่า	และยาฆ่าแมลง

อยู่ในระดับดี	(	 	=8.53±0.82,	8.37±0.72,	8.30±0.79,	

8.17±0.87	 และ	 7.87±0.78)	 ซึ่งมีขั้นตอนการทดสอบ

ซับซ้อนมากขึ้นตามล�าดับ	 ส�าหรับทักษะการสาธิตชุดจ�า

ลองฯที่ได้รับมอบหมาย	พบว่าทักษะการสาธิตที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด	คือชุดจ�าลองฯสารฟอกขาว	(	 	=9.10±0.80)	

รองลงมา	คือ	ทักษะการสาธิตชุดจ�าลองฯฟอร์มาลิน	สาร 

โพล่า	สารบอแรกซ์	ยาฆ่าแมลง	และสารกันรา	อยู่ในระดับ

ดี	(	 	=8.57±0.97,	8.53±1.07,	8.43±0.94,	8.33±1.03	

และ	8.10±0.84)	ตามล�าดับ	ทั้งนี้เนื่องจากทักษะการสาธิต

นอกจากบทบาทการแสดง/การท�าให้ผู้ฝึกปฏิบัติสังเกต	ซึ่ง

ผู ้มีบทบาทในการสาธิตแต่ละกลุ่มมีการฝึกซ้อมขั้นตอน
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การทดสอบ	 องค์ประกอบส�าคัญของการสาธิตคือผลการ

เรียนรู้ของผู้ฝึกปฏิบัติที่เกิดจากการสาธิต	ผู้สาธิตจะต้องมี

ทักษะการสื่อสาร/	อธิบาย	ตอบข้อซักถามเพ่ือให้เกิดความ

กระจ่างแก่ผู้ฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นทักษะเฉพาะบุคคลและต้อง

ใช้เวลาในการฝึก	 แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ

เรยีนรูช้ดุจ�าลองทดสอบสารปนเป้ือนในอาหารครัง้นีโ้ดยใช้

สถานการณ์จ�าลอง	นิสติมทีกัษะการฝึกปฏบิติัและทกัษะการ

สาธิตอยู่ในระดับดีตามสมมติฐานการวิจัยข้อ	1	สอดคล้อง

ตามแนวคดิการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สถานการณ์จ�าลองทีส่่ง

ผลต่อการพฒันาผูเ้รยีนในเรือ่งทกัษะพสิยั	(psychomotor	

skills)	ทักษะท่ีแสดงออก	(skills	performance)	ในระดับ

ดี	(Adamson,	K.	(2015)

	 2.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดจ�าลองทดสอบสาร

ปนเปื้อนในอาหาร	 การเรียนรู้แบบสถานการณ์จ�าลอง	 ผู้

สอนท�าหน้าที่เป็นเพียงผู้ควบคุมและน�าชุดจ�าลองฯพร้อม

คู ่มือการทดสอบสารปนเปื ้อนในอาหาร	 มาเป็นสื่อใน

การกระตุ้นผู้เรียน	ก�าหนดตารางหมุนเวียนฐานการเรียน

รู้	 ภายหลังการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ�าลองจนครบ	 6	

ฐานกิจกรรมตามที่ก�าหนด	พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับดี	(	 	=18.60±	2.28)	เนื่องจาก

การเรียนรู้แบบสถานการณ์จ�าลองเป็นการจ�าลองอุปกรณ์

ในชุดท้ัง	6	ชุดให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง	ยกเว้นสาร

เคมีประเภทน�้ายาสกัด/	น�้ายาทดสอบ	ซึ่งการอ่านผลการ

ทดสอบสามารถส�ารองอปุกรณ์ในชดุทดสอบทัง้ผลบวกและ

ลบตามชุดทดสอบจริง	ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มที่มีบทบาทใน

การสาธิตปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ี	และกลุ่มฝึก

ปฏิบัติมีการฝึกเสมือนจริง	มีการสอบถามข้อสงสัย	แสดง

ให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ�าลองมีผลต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	เมื่อพิจารณาแต่ละสาระ	พบว่าคะแนน

เฉลี่ยสาระอุปกรณ์ในชุดทดสอบอยู ่ในระดับดีมาก(	  

=5.17±0.70)	 ซึ่งเป็นวัสดุที่หยิบจับระหว่างการทดลอง	

สาระขั้นตอนการทดสอบ	(	 	=4.87±	0.73)	และการอ่าน

ผล	 (	 	=8.57±1.10)	อยู่ในระดับดี	แสดงให้เห็นว่าเมื่อ

ส้ินสดุกระบวนการเรยีนรูช้ดุจ�าลองทดสอบสารปนเป้ือนใน

อาหารคร้ังน้ี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตอยู่ในระดับ

ดีตามสมมติฐานการวิจัยข้อ	2	สอดคล้องตามแนวคิดการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�าลองที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่มักมีความจ�าเพาะเจาะจงกับวัตถุประสงค์ใน

การเรียนรู้หรือประสบการณ์ทีจ่ดัให้	(Adamson,	K.	(2015)	

สอดคล้องกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

พึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องส�านวนไทย	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์จ�าลอง	 พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากต่อการ

เรียน	(Kanokwan	Kokwan	,	2011)	การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�าลองเรื่องกระบวนการขาย	

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที	่2	วิทยาลัย

เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์การสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(Supaporn	Apiphan,	

2013)	 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีสถานการณ์จ�าลองประกอบ

บทเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 ของนักเรียนช่วงชั้นที่	 3	

พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย

การจัดการสอนปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (Lallalit	

Suebpradit	 	 Rittichai	Onming	 and	 Jiraporn	 Boo 

nsong,	2008)	และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สังศึกษาและความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอด

โดยใช้เกมสถานการณ์จ�าลอง	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 1	 กับ	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน

ที่เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(Santiphong	Chinpradit,1991)

ข้อเสนอแนะ
 เป็นชดุกำรเรยีนรูท้ีม่คีวำมสมบรูณ์ทัง้พัฒนำกำร

	 1.	การเรยีนรู้แบบสถานการณ์จ�าลองด้วยชุดจ�าลอง

ทดสอบสารปนเป้ือนในอาหารเป็นรปูแบบและกระบวนการ

ฝึกฝนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหมด	 (Active	 Learning)	 ทั้งทักษะ

การปฏิบัติและทักษะการสาธิต	เป็นชุดการเรียนรู้ที่มีความ

สมบูรณ์สามารถน�ามาใช้ในชั้นเรียนได้ตามวัตถุประสงค์

รายวิชา	 สามารถขยายผลไปใช้กับนิสิตรุ่นต่อไปได้	 และ

เป็นแนวทางในการจัดท�าแบบฝึกหรือชุดการสอนในราย

วิชาอื่นๆ

 เป็นกำรพฒันำทัง้ด้ำนควำมจ�ำและพฒันำควำม

สำมำรถในกำรสอน

	 2.	การออกแบบสถานการณ์จ�าลองเพื่อการเรียน

การสอนต้องเตรยีมการเป็นอย่างด	ีคูมื่อการทดสอบสารปน
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เปื้อนในอาหาร	พร้อมชุดจ�าลอง	ก�าหนดบทบาทหมุนเวียน

ตามตาราง	แบบประเมนิพฤติกรรมผูเ้รยีนท้ังผูฝึ้กปฏบัิตแิละ

ผู้สาธิต	เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความรับผิด

ชอบต่อบทบาทที่ได้รับในกระบวนการเรียนรู้	สามารถน�า

มาศึกษากับสถานการณ์ในชุมชน	 เช่น	 การจ�าลองตลาด

สุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่ม

เป้าหมายท่ีมีปัญหาสุขภาพ
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Abstract

	 From	the	current	social	background	of	migrant	children,	there	are	a	large	number	of	urban	

migrant	children	in	China.	Their	school	adaptation	is	not	only	related	to	education	but	also	can	be	

included	in	the	solution	of	social	problems.	A	school	is	an	important	place	for	migrant	children	to	

study	and	live.	Although	the	school	adaptation	of	migrant	children	has	attracted	the	attention	and	

thought	of	many	scholars	and	educators,	relevant	research	focuses	on	the	current	situation	investigation	

and	problem	description.	There	is	an	extreme	lack	of	research	on	how	to	promote	the	self-efficacy	

of	migrant	children	and	the	improvement	of	school	adaptation	through	social	support.	The	research	

on	self-efficacy	and	its	social	support	is	of	great	value	and	significance.	This	paper	reconstructs	the	

social	support	system,	with	government	support	as	the	leader,	school	support	as	the	main	promoter	

and	family	support	as	the	auxiliary.	This	paper	proposes	strategies	for	the	three	dimensions.	In	terms	

of	leadership,	the	government	should	strengthen	the	top-level	drive	and	build	a	guiding	institutional	

environment.	In	terms	of	promotion,	the	school	focuses	on	social	and	academic	activities	and	builds	

a	caring	school	supporting	environment.	In	terms	of	assistance,	families	pay	attention	to	behavior	and	

relationship	guidance,	create	an	influential	family	education	environment,	and	attach	importance	to	

the	influence	of	social	support	and	self-efficacy	on	the	school	adaptation	of	migrant	children.

Keywords: migrant	 children,	 social	 support,	 school	 support,	 self-efficacy,	 school	 adaptation;	 

																	governmental	support,	School	adoption

Influence of Social Support on School Adaptation of Migrant Children: 

A Case of Guangdong Province, China
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บทคัดย่อ

	 จากข้อมูลเบื้องต้นทางด้านสังคมที่ผ่านมานั้น	มีการเดินทางย้ายถ่ินฐานของเด็กในประเทศจีนอยู่เป็นจ�านวนมาก	

ซึ่งการต้องปรับตัวในโรงเรียนของเด็ก	ๆ 	ไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาเท่านั้น	แต่ยังอาจรวมถึงผลลัพธ์ของการ

ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้อีกด้วย	โรงเรียนถือเป็นสถานท่ีมีความส�าคัญส�าหรับเด็กย้ายถ่ินท่ีจะต้องเรียนรู้	และเป็นท่ี

อาศัยในการอยู่ร่วมกัน	 ถึงแม้ว่าการปรับตัวในโรงเรียนของเด็กย้ายถ่ินจะเป็นท่ีสนใจของนักวิชาการ	 และนักการศึกษา

จ�านวนมากก็ตาม	 แต่กับพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังมุ่งไปยังการประเมินสถานการณ์เท่านั้น	 ขณะที่งานวิจัยที่ได้มีการ

ระบุถึงปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่อย่างจ�ากัด	 ซึ่งการส่งเสริมสถานะของเด็กย้ายถิ่น	 และการพัฒนาการปรับตัวในโรงเรียน

ผ่านทางความร่วมมือ	และการให้ความสนับสนุนทางสังคม	และงานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของเด็ก	จึงถือเป็นการให้ความ

สนับสนุนทางสังคมที่มีคุณค่ามากอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยรายงานฉบับนี้	ได้สร้างระบบสนับสนุนทางสังคมข้ึนใหม่	ท่ีได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะผู้น�าของประเทศ	การสนับสนุนจากโรงเรียนในฐานะผู้ส่งเสริมหลัก	และการสนับสนุน

จากครอบครัวในฐานะผู้ส่งเสริมรอง	หรือฐานะผู้ช่วย	ท่ีมุ่งน�าเสนอกลยุทธ์ส�าหรับ	3	มิติหลัก	ได้แก่	(1)	กลยุทธ์ด้านผู้น�า	

ที่พบว่า	รัฐบาลควรสร้างความเข็มแข็งเพิ่มแรงผลักดันในระดับสูง	และรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อบริบททาง

สังคม	 (2)	 กลยุทธ์ด้านสถาบันที่ชี้น�า	 ควรมุ่งในการส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมทางสังคม	ทางการศึกษาร่วมกัน	 และ

ต้องควรสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ท�าหน้าที่ในการคอยดูแล	รวมถึงเป็นแรงในการสนับสนุน	ผลักดัน	 (3)	 ด้าน

กลยุทธ์การเป็นผู้ช่วย	หรือสนับสนุน	ซึ่งครอบครัวควรให้ความสนใจในพฤติกรรม	และความสัมพันธ์ของเด็ก	ควรสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่ท�าให้ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการศึกษา	และให้ความส�าคัญต่อการสนับสนุนทางสังคม	อีกท้ัง	 ควรค�านึงถึง

สมรรถนะของเด็กที่มีต่อการปรับตัวในโรงเรียนของเด็กย้ายถ่ิน

ค�ำส�ำคัญ: เด็กย้ายถิ่น,	การสนับสนุนทางสังคม,	การสนับสนุนจากโรงเรียน,	ประสิทธิภาพตนเอง,	การปรับตัวของโรงเรียน,	 

													การสนับสนุนจากรัฐบาล	การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของโรงเรียน

Introduction
	 Background	Due	to	the	increasingly	close	

global	exchanges,	 there	 is	 a	 large	migrant	pop 

ulation	all	over	the	world,	and	migrant	children	

exist	in	all	countries.	Migrant	children	have	been	

considered	a	vulnerable	group	in	the	process	of	

trans-regional	migration,	whose	problem	with	social	

integration	has	become	increasingly	prominent.

	 As	 the	 largest	 developing	 country	 in	

the	world,	China	has	witnessed	rapid	economic	

development.	 Since	 the	 1980s,	 under	 the	 gui 

dance	of	relevant	national	policies	and	with	the	

acceleration	of	the	urbanization	process,	China’s	

rural	population	has	continued	to	flow	to	cities	

and	 developed	 areas,	 forming	 a	 huge	 floating	

population	group.	By	the	end	of	2015,	the	rate	

of	urbanization	of	permanent	residents	in	China	

was	60.60%,	the	rate	of	urbanization	of	registered	

residence	population	was	44.38%,	and	the	total	

number	of	migrant	population	was	247	million	

(National	 Population	 Census	 of	 China,	 2022).	

In	 recent	years,	 the	scale	and	structure	of	 the	

migrant	population	have	changed	greatly.	From	

rapid	growth	to	an	adjustment	period,	the	trend	

of	family	mobility	has	 increased,	and	the	famil 

y-scale	of	the	migrant	population	has	expanded.	

Hence,	 a	new	special	 group	 -	migrant	 children	

have	emerged.	Migrant	children	have	become	a	

group	that	cannot	be	 ignored	 in	urban	constru 
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ction	and	school	education.	According	to	the	data	

of	China’s	6th	National	Census	in	2010,	there	are	

about	35.81	million	migrant	children	aged	0-17,	

an	increase	of	41.37%	over	the	data	in	2005,	and	

it	is	still	growing.	There	are	13	migrant	children	

in	every	100	children	and	25	migrant	children	in	

every	100	urban	children.	Among	them,	the	nu 

mber	of	migrant	children	in	Guangdong	Province	

is	the	largest,	reaching	4.08	million.

	 Migrant	 children	 entering	 cities	 from	 r 

ural	areas	will	be	exposed	to	relatively	superior	

material	and	educational	environments,	but	they	

also	face	a	series	of	difficulties	and	challenges	in	

learning,	life,	social	networking	and	so	on.	Among	

the	many	problems	faced	by	migrant	children,	the	

key	problem	at	this	stage	is	school	adaptation,	

because	school	adaptation	will	not	only	affect	

the	 cultivation	 of	 their	 knowledge,	 skills	 and	

good	conduct	but	also	affect	their	future	career	

development	and	social	integration.	A	school	is	

an	important	place	for	migrant	children	to	live	

and	grow	up.	School	adaptation	is	an	important	

index	to	evaluate	their	mental	health.

	 At	present,	from	the	research	literature,	

scholars	 mostly	 study	 migrant	 children	 from	

education	and	policy	and	pay	less	attention	to	

the	 adaptation	 of	migrant	 children	 in	 school.	

The	healthy	growth	of	migrant	children	is	closely	

related	to	their	 learning	 in	school,	their	 relatio 

nship	with	others	and	good	behavior.	Therefore,	

how	 to	 protect	 the	 rights	 and	 interests	 of	m 

igrant	children	and	how	to	improve	the	school	

adaptation	of	migrant	children	is	not	only	a	key	

issue	in	the	personal	growth	of	members	of	this	

large	group,	but	also	an	important	issue	related	

to	 social	 stability	and	 the	 future	development	

of	urban	and	rural	areas.

Research Objectives
	 1.	To	determine	 the	 influencing	 factors	

of	 migrant	 children’s	 self-efficacy	 and	 school	

adaptation.

	 2.	Explore	the	relationship	among	social	

support,	self-efficacy	and	school	adaptation,	and	

the	role	of	self-efficacy	in	school	adaptation	and	

social	support	of	migrant	children.

	 3.	Establish	a	hypothetical	model	of	the	

impact	of	 social	 support	on	migrant	children’s	

school	 adaptation,	 and	 find	 the	 key	 factors	 

affecting	migrant	children’s	school	adaptation.

Literature Review
	 Social	 Support	 Theory	 is	 a	 theory	 that	

focuses	on	 the	 interaction,	 social	environment	

and	 the	 impact	 of	 social	 environment	 on	 the	

psychological	 growth	 and	 social	 adaptation	

of	 social	 members.	 Social	 support	 represents	

the	 idea	that	organized	 interpersonal	networks	

can	help	people	meet	the	expressive	and	instr 

umental	needs	of	our	society,	which	can	prevent	

improper	 motivation.	 Francis	 (1994)	 believes	

that	the	basic	meaning	of	social	support	can	be	

interpreted	from	two	aspects:	first,	functionally,	

social	support	mainly	comes	from	important	ot 

hers	such	as	parents,	relatives,	friends,	classmates	

and	colleagues,	which	belongs	to	the	material,	

economic	 and	 spiritual	 support	 obtained	 by	 

individuals	from	their	social	relationship	network;	

Secondly,	in	terms	of	operation,	social	support	

is	inseparable	from	the	role	of	support	sources	

on	support	objects.

	 Zhuang	(2019)	pointed	out	that	migrant	

children	will	be	unable	to	communicate	with	their	

classmates	 and	 teachers	 because	 of	 language	

problems.	In	foreign	studies,	most	of	them	will	

consider	the	language	problems	of	migrant	children	

when	they	enter	the	inflow	place.	This	is	because	
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most	migrant	 children	 abroad	 are	migrant	 chi 

ldren	and	refugee	children.	They	may	come	from	

different	countries	and	have	different	languages.	

Therefore,	there	will	be	language	barriers	when	

entering	the	inflow	place.	Iskpa	(2016)	found	in	

the	study	of	migrant	children	in	Haiti	that	migrant	

children	in	Haiti	will	experience	the	process	of	

racism	when	they	study	in	Chilean	schools	every	

day,	and	those	stereotyped	social	ideas	will	be	

rebuilt.	This	problem	will	affect	the	interpersonal	

integration	 of	migrant	 children.	 Tarrensweeney	

(2017)	studied	230	representative	young	children	

raised	by	relatives	in	New	South	Wales,	Australia.	

The	study	found	that	the	educational	growth	and	

life	adaptation	of	children	raised	by	relatives	are	

affected	by	psychological	factors.	Puffer	 (2017)	

pointed	out	that	more	overseas	working	families	

in	Thailand	choose	to	send	migrant	children	to	

better	schools,	and	there	are	also	problems	such	

as	inappropriate	display	of	expensive	stationery	

and	poor	academic	performance	of	migrant	wor 

kers’	children	in	a	poor	environment.	However,	

unlike	families	in	other	countries,	a	considerable	

proportion	 of	 wives	 in	 Thailand	 (10%	 to	 25%)	

believe	that	they	are	unable	to	discipline	their	

children	without	the	support	of	their	husbands.

	 The	proportion	of	these	problems	is	related	

to	factors	such	as	race,	gender,	policy	and	the	

state	of	residence.	Irizarry,	et	al.	(2016)	believed	

that	because	children	raised	by	relatives	often	

encounter	a	variety	of	problems	such	as	emotional	

neglect,	 family	abuse,	 lack	of	educational	care	

and	drug	abuse,	children	raised	by	relatives	are	

prone	to	face	a	variety	of	obstacles	and	problems	

in	educational	growth	and	safety	protection,	and	

their	academic	performance,	emotional	adaptation	

and	safety	status	are	very	worrying.	Leonie	and	Jan	

Mason	(2018)	pointed	out	that	children	raised	by	

relatives	have	certain	deficiencies	in	parental	care,	

family	rearing	function,	educational	adaptability	

and	other	 aspects.	 They	 have	many	problems	

such	 as	 anxiety,	 interpersonal	 communication	

barrier	and	poor	family	education	support,	and	

their	social	adaptability	and	performance	need	

to	be	paid	more	attention	by	the	public.

	 In	addition,	a	small	number	of	scholars	

believe	 that	 the	problems	caused	by	 relatives	

raising	children	will	also	occur	under	the	condition	

of	non-relatives	raising,	and	the	negative	impact	of	

relatives	raising	on	children	may	be	exaggerated	

or	exaggerated.	For	example,	Xu	and	Charlotte	

(2018)	 research	 shows	 that	 there	 is	 not	much	

difference	between	children	raised	by	relatives	

and	children	raised	by	parents	in	terms	of	health	

and	behavior.

	 At	the	family	level,	due	to	the	restrictions	

of	the	educational	level	and	the	nature	of	work	

of	the	parents	of	migrant	children,	it	is	difficult	for	

migrant	children	to	get	better	family	education	

(Zeng,	2018).	With	regard	to	the	specific	role	of	

social	 support,	Zhao	 (2014)	 studied	 the	 relatio 

nship	between	social	support	and	depression	and	

loneliness	of	migrant	children,	and	explored	the	

regulatory	and	mediating	effects	of	psychological	

primacy.	In	their	research	on	social	support	for	

migrant	children,	Zhao	and	Yang	(2011)	called	on	

all	sectors	of	society	to	pay	attention	to	migrant	

children,	give	them	more	respect	and	care,	and	

promote	 the	 establishment	 of	 their	 sense	 of	

belonging	 to	 school	 and	 the	 development	 of	

mental	health.	At	the	same	time,	studies	have	

shown	that	gender	and	parents’	educational	level	

have	different	effects	on	 the	social	 support	of	

migrant	children	(Zhang,	2016;	Li,	Ma	&	Zhang,	

2018).	At	present,	the	level	of	social	support	of	

migrant	children	in	China	is	low,	and	their	social	

adaptation	and	integration	are	poor	(Gan	&	Chen,	

2012).	However,	other	studies	have	shown	that,	
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compared	 with	 non-migrant	 children,	 there	 is	

no	significant	difference	in	the	level	of	objective	

support,	 but	migrant	 children	 are	 significantly	

lower	than	non-migrant	children	in	the	utilization	

of	support	and	subjective	support	(Tan,	2010).

	 Self-efficacy	in	specific	fields	mainly	focuses	

on	the	academic	problems	of	migrant	children.	

Through	the	measurement	of	relevant	self-efficacy	

scale,	 we	 can	 understand	 the	 problems	 and	

deficiencies	of	migrant	children	 in	 the	 learning	

process,	and	carry	out	targeted	intervention,	so	

as	to	improve	their	academic	performance	and	

learning	 ability	 and	 improve	 their	 learning	 diff 

iculties.	Wang	daoyang,	Lu	and	Yin	(2017)	found	

that	 negative	 academic	 emotions	 can	 reduce	

the	 learning	 initiative	 of	migrant	 children	 and	

affect	 the	 consolidation	 and	 improvement	 of	

their	 academic	 self-efficacy.	 Appropriate	 em 

otion	regulation	strategies	can	effectively	inhibit	

the	 generation	of	negative	academic	emotions	

and	 reduce	the	negative	evaluation	of	migrant	

children	 on	 their	 learning	 ability.	When	 invest 

igating	the	school	well-being	of	migrant	children,	

Liu	 (2017)	 found	 that	 the	school	well-being	of	

migrant	children	is	deeply	affected	by	academic	

self-efficacy.	When	migrant	children	have	a	high	

academic	self-efficacy,	their	learning	values	are	

clearer	and	clearer,	their	learning	motivation	is	

more	 sufficient,	 they	 can	 better	 deal	 with	 all	

kinds	of	challenges	in	learning	and	achieve	good	

results,	so	as	to	enhance	the	school	happiness	

of	migrant	 children.	Wang,	Wei	 and	 Yin	 (2019)	

found	in	the	study	that	due	to	the	differences	of	

migrant	children,	they	are	easy	to	have	a	sense	

of	inferiority,	which	will	hinder	the	improvement	

of	migrant	children’s	 learning	self-efficacy.	 It	 is	

necessary	to	use	emotion	regulation	strategies	to	

guide	migrant	children	to	convert	their	sense	of	

inferiority	into	positive	and	healthy	psychological	

emotions,	and	enhance	their	personal	 learning	

beliefs,	Complete	 the	goal	of	 strengthening	ac 

ademic	self-efficacy	and	learning	ability.	Wu	(2019)	

found	that	due	to	the	low	academic	self-efficacy	

of	migrant	children,	the	academic	achievement	

of	migrant	children	is	slightly	lower	than	that	of	

urban	children.	 It	 is	advocated	to	enhance	the	

academic	 self-efficacy	 of	 migrant	 children	 by	

improving	their	family	reading	environment,	so	as	

to	improve	the	academic	achievement	of	migrant	

children.	Li,	Zhang	and	Dong	(2019)	pointed	out	

that	the	level	of	academic	self-efficacy	is	closely	

related	to	the	personal	performance	and	learning	

adaptation	of	migrant	children.	Therefore,	group	

psychological	 counseling	 should	 be	 used	 to	

provide	targeted	assistance	to	ensure	the	steady	

and	orderly	improvement	of	migrant	children’s	

academic	self-efficacy.

	 Sun	(2016)	proposed	to	accept	the	rights	

of	mobile	 children	 with	 an	 inclusive	 attitude.	 

Encourage	their	children	to	get	along	with	migrant	

children	and	promote	their	faster	integration.	Shang	

(2018)	also	pointed	out	that	the	dual	measures	

of	 innovation	 in	 participation	mechanism	 and	

supervision	mode	should	be	 realized,	create	a	

good	governance	environment,	create	an	open	and	

loose	space	for	the	school	integration	of	migrant	

children,	and	create	a	good	social	atmosphere.	

Yu	(2017)	pointed	out	that	after	entering	the	city,	

migrant	children	should	actively	understand	the	

local	culture	and	promote	integration	by	changing	

their	habits.	This	is	from	the	perspective	of	migrant	

children,	and	this	 influencing	factor	 is	different	

from	the	 influencing	 factors	mentioned	above.	

This	factor	emphasizes	the	role	of	individual	su 

bjectivity.	Jiao	(2018)	found	that	most	girls	have	

stronger	self-regulation	ability	than	boys.	At	the	

same	time,	in	the	process	of	self-regulation	abi 

lity	predicting	school	adaptation,	the	relationship	
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between	teachers	and	students	plays	a	regulatory	

and	intermediary	role.

	 School	Adaptation:	Through	reading	and	

sorting	 out	 the	 existing	 literature,	 it	 is	 found	

that	targeted	group	psychological	counseling	in	

schools	can	promote	the	school	adaptation	of	

migrant	 children	 (Qi,	 2017).	 Its	 research	 shows	

that	 psychological	 counseling	 resources	 can	

help	migrant	children	better	adapt	to	school	life;	

The	research	of	Xie	(2017)	on	the	perception	of	

teenagers’	school	atmosphere	shows	that	when	

teenagers	 get	more	 help	 from	 classmates	 and	

better	study	and	life,	they	can	get	a	more	pos 

itive	emotional	experience,	which	can	promote	

the	 healthy	 development	 of	 teenagers.	 In	 the	

exploration	of	family	factors,	the	interaction	time	

between	parents	and	children	positively	predicts	

children’s	school	adaptation	(Zhang,	2016).	For	

migrant	 children,	 “mobility”	 has	 an	 adverse	

impact	 on	 their	 lives	 and	 schools,	 and	 the	 su 

rrounding	supporting	tools	have	a	certain	prote 

ctive	effect	on	their	psychological	and	behavioral	

adaptation.	Zhu	(2019)’s	research	found	that	the	

relationship	between	peer	groups	has	become	

an	important	basis	to	measure	the	school	adapt 

ation	of	migrant	children.	Emily	(2017)	found	that	

migrant	children	of	all	ages	have	poor	adaptation	

in	schools	in	Germany	by	comparing	the	results	

of	mental	health	and	 life	satisfaction	between	

migrant	children	and	their	German	peers.	Andre	

(2017)	 conducted	 research	 on	 cultural	 integr 

ation,	studied	migrant	children	and	their	parents	

in	greater	Sydney,	New	South	Wales,	Australia,	

and	found	that	migrant	children	often	fall	into	a	

dilemma	between	the	two	cultures.	Based	on	this,	

it	can	be	seen	that	there	are	different	degrees	

of	obstacles	to	the	school	integration	of	migrant	

children.	Xie	(2019)	concluded	through	analysis	

that	the	school	integration	of	girls	is	higher	than	

that	of	boys.	The	older	the	migrant	children	are,	

the	lower	their	school	integration	is.	In	terms	of	

whether	it	is	the	only	child,	the	school	integration	

of	non-only	children	will	be	better	than	that	of	

only	children.		However,	the	conclusions	drawn	in	

other	studies	are	different.	For	example,	gender	

and	age	are	not	significant	in	school	integration.	

The	school	integration	of	migrant	children	with	

only	 children	 is	 higher	 than	 that	 of	 non-only	

children.	The	reasons	for	this	may	be	related	to	

the	different	regions	surveyed	and	the	definition	

of	 school	 integration.	 Even	 if	 some	 factors	 are	

not	significant,	they	are	also	worthy	of	attention.	

Conceptual Framework

Figure 1 Conceptual Framework: The Influence of Social Support on School Adaptation

Source: Author developed from Sette et al (2018) and Ruobing (2019)
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Research Hypothesis
	 Based	on	the	theoretical	discussion,	the	

following	hypothesis	is	put	forward	in	this	paper.

	 H
1
:	Social	support	has	a	significant	effect	

on	School	Adaptation.

	 Sub	H
1a
:	School	support	has	a	significant	

effect	on	School	Adaptation.

	 Sub	H
1b
:	Family	support	has	a	significant	

effect	on	School	Adaptation.

	 Sub	 H
1c
:	 Governmental	 support	 has	 a	

significant	effect	on	School	Adaptation.

	 H
2
:	Social	support	has	a	significant	effect	

on	self-efficacy.

	 Sub	H
2a
:	School	support	has	a	significant	

effect	on	self-efficacy.

	 Sub	H
2b
:	Family	Support	has	a	significant	

effect	on	self-efficacy.

	 Sub	 H
2c
:	 Governmental	 Support	 has	 a	

significant	effect	on	self-efficacy.

	 H
3
:	Self-efficacy	has	a	significant	effect	on	

School	Adaptation.

	 Sub	 H
3a
:	 Self-efficacy	 has	 a	 significant	 

effect	on	Learning	Adaptation.

	 Sub	 H
3b
:	 Self-efficacy	 has	 a	 significant	 

effect	on	Behavioral	Adaptation.

	 Sub	 H
3c
:	 Self-efficacy	 has	 a	 significant	 

effect	on	Relationship	Adaptation.

	 H
4
:	Self-efficacy	mediating	the	relationship	

between	Social	support	and	School	Adaptation

	 Sub	 H
4a
:	 Self-efficacy	 mediating	 the	 

relationship	between	School	support	and	School	

Adaptation.

	 Sub	 H
4b
:	 Self-efficacy	 mediating	 the	 

relationship	between	Family	support	and	School	

Adaptation.

	 Sub	 H
4c
:	 Self-efficacy	 mediating	 the	 

relationship	between	Governmental	support	and	

School	Adaptation.

Research Methodology
	 Research	Design	The	purpose	of	this	paper	

is	to	study	the	impact	of	social	support	on	the	

school	adaptation	of	migrant	children.	Based	on	

the	research	purpose,	the	research	method	of	this	

paper	adopts	quantitative	analysis.	The	data	were	

collected	by	questionnaire	and	questionnaire.

Figure 2 Structural equation research and design 

process

Source: Author developed from Neil J. Salkind 

(2010)

Population and Sample
	 The	 target	 population	 of	 this	 study	 is	

migrant	children	in	junior	middle	school,	with	a	

target	population	of	465005	(data	from	Guangdong	

Provincial	Department	of	education,	2018)

	 Some	scholars	have	also	proposed	empir 

ical	rules	to	estimate	the	sample	size.	Nicolaou	

Masoner	 (2013)	proposed	 that	 the	 ratio	of	 the	

number	of	population	N	and	the	number	of	me 

asurement	variables	p	must	be	considered,	and	

the	recommended	ratio	gradually	increases	from	
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5	times	of	the	minimum	N	>	100	(Gorsch,	1983	

cited	in	Dimitrov,	2012)	to	10	times	(Nunnally	&	

Bernstein,	1967;	Everitt,	1975).	A	widely	accepted	

ratio	is	that	each	indicator	variable	corresponds	

to	10	cases	(Nunnally	&	Bernstein,	1967	cited	in	

Wang	&	Wang,	2012).

	 On	 the	 basis	 of	 suggestions	 from	 SEM	 

experts,	 according	 to	 Gorsch	 (1983),	 An	 ideal	

sample	size-to-parameters	ratio	would	be	10:1.	

A	total	of	q	=	34	model	parameters	 require	st 

atistical	estimates,	then	an	ideal	minimum	sample	

size	would	be	N=34×10=340.	Considering	the	e 

ffectiveness	of	sample	recovery,	the	final	sample	

size	of	this	study	is	450.

Research Tools
	 This	 study	 uses	 the	 semi-structured	

questionnaire	 method.	 The	 question	 items	 in	

the	questionnaire	are	designed	according	to	the	

maturity	 scale	 in	 the	 literature	 review	and	 the	

conceptual	 framework	 of	 this	 paper.	 The	 que 

stionnaire	was	distributed	to	migrant	children	in	

junior	middle	school.

	 Reliability	refers	to	the	reliability	of	the	

test,	which	reflects	the	degree	to	which	the	test	

results	are	affected	by	random	errors.	 It	shows	

the	consistency,	consistency	and	stability	of	the	

test	 results.	 The	 importance	 of	 reliability	me 

asurement	is	not	only	its	own	significance	but	also	

because	it	is	the	basis	of	validity.	Before	analyzing	

the	scale	data,	we	should	first	consider	whether	

the	measured	value	 is	reliable.	Only	when	the	

reliability	is	accepted,	the	scale	data	analysis	is	

useful.	Cronbach’s	alpha	coefficient	is	generally	

used	to	test	the	reliability.	Alpha	coefficients	are	

usually	combined	with	exploratory	factor	analysis.	

In	the	structural	equation	model,	Joreskog	and	

Sorbom	(1992)	proposed	to	construct	reliability	

(CR)	to	measure	the	reliability	of	the	scale.	The	

construction	reliability	allows	the	correlation	and	

inequality	between	errors,	and	also	allows	the	

influence	of	potential	variables	on	each	item	to	

be	different,	so	as	to	effectively	avoid	the	use	

of	α.	The	coefficient	measures	the	error	caused	

by	reliability.	The	coefficient	should	be	accurate.	

In	order	to	better	evaluate	the	scale,	CR	and	α 
Coefficient	to	test	the	reliability	of	the	scale.

	 Before	 the	 formal	 distribution	 of	 the	

questionnaire,	the	reliability	of	the	questionnaire	

needs	to	be	tested.	Cronbach’s	alpha	coefficient	

is	generally	used	to	test	the	reliability	because	

Cronbach’s	alpha	coefficient	is	more	suitable	for	

the	scale	of	attitude	questions.	α	The	coefficient	

is	between	0-1.	The	closer	 it	 is	to	1,	the	more	

reliable	the	questionnaire	is.

	 CR	 coefficients	 are	mainly	 used	 in	 CFA	

to	construct	reliability	tests	and	to	evaluate	the	

internal	 consistency	 of	 observed	 variables	 to	

which	a	latent	variable	belongs.	Some	researchers	

believe	that	CR	≥	0.5	indicates	the	consistency	

of	this	measurement	(Hair,	1998).	Some	scholars	

have	emphasized	 that	 this	 standard	 is	at	 least	

≥	0.6	(Bagozzi	&	Yi,	1998).	Although	there	is	no	

criterion	for	judging,	most	scholars	adopt	the	fo 

llowing	criteria:	CR	coefficient	above	0.9	is	exce 

llent,	0.8	is	very	good,	0.7	is	moderate,	and	above	

0.5	is	acceptable.	If	it	is	lower	than	0.5,	it	indicates	

that	at	least	half	of	the	observed	variation	is	due	

to	random	error,	and	its	reliability	should	not	be	

accepted	(Kline,	1998).

	 Validity	refers	to	the	validity	of	the	test,	

that	 is,	whether	 the	 survey	can	accurately	me 

asure	the	content	of	the	survey.	This	study	uses	

content	validity	and	structure	validity	as	the	test	

items	of	questionnaire	validity.
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Data Collection
	 There	are	6213	urban	junior	middle	schools	

in	 Guangdong	 Province	 (data	 from	 Guangdong	

Provincial	Department	of	education,	2018).	This	

study	selects	50	of	them	as	the	distribution	places	

of	the	questionnaire	through	simple	random	sa 

mpling.	As	the	respondents	were	migrant	children	

in	junior	middle	school,	the	researchers	sent	the	

questionnaire	to	the	schools	of	the	respondents,	

sent	 the	questionnaire	to	the	staff	 responsible	

for	student	management,	and	introduced	them	

to	 fill	 in	 the	 questionnaire	 requirements	 and	

precautions	in	detail.	Then,	these	managers	will	

randomly	distribute	the	questionnaire	to	the	m 

igrant	children	in	the	school,	guide	these	migrant	

children	to	fill	in	the	questionnaire	correctly,	and	

these	managers	will	take	back	the	questionnaire.

Statistical Analysis
	 Since	this	study	is	designed	as	a	quantit 

ative	study,	the	author	inputs	the	data	obtained	

from	 the	 questionnaire	 into	 the	 computer	 for	

statistical	analysis.	Descriptive	statistical	analysis	

of	the	questionnaire	data	is	carried	out	through	

statistical	software	(IBM	SPSS	statistics	26),	and	

structural	equation	analysis	and	verification	are	

carried	out	through	Amos	software,	so	as	to	study	

the	relationship	between	variables,	verify	the	pr 

oposed	assumptions,	and	analyze	the	relationship	

between	school	support	and	school	adaptation.

	 According	to	the	research	objectives	and	

a	series	of	hypotheses,	this	study	conducted	a	

preliminary	review	of	the	recovered	questionnaire	

and	then	put	forward	the	invalid	questionnaire.	

After	 that,	 the	 remaining	 valid	 questionnaires	

were	coded	and	entered,	and	special	documents	

were	established	for	research.	During	the	study,	

SPSS	 software	 and	 Amos	 software	 were	 used	

for	statistical	analysis	of	relevant	data.	Specific	

data	 analysis	methods	 include	 factor	 analysis,	

descriptive	statistics,	t-test,	analysis	of	variance,	

correlation	analysis,	structural	equation	model,	

and	so	on.

Result
 Descriptive Analysis of Measurement 

Items

	 Descriptive	 statistical	 analysis	makes	 a	

statistical	description	of	the	relevant	data	of	all	

variables	 in	 the	 survey,	mainly	 including	 data	

frequency	 analysis,	 centralized	 trend	 analysis,	

dispersion	analysis,	distribution,	and	some	basic	

statistical	graphics.

 Reliability and Validity Analysis

	 Reliability	Analysis	is	to	ensure	the	effe 

ctiveness	of	model	fitting	evaluation	and	hypot 

hesis	 testing.	 In	 order	 to	 ensure	 the	 reliability	

and	stability	of	the	questionnaire,	it	is	necessary	

to	analyze	the	Reliability	of	the	questionnaire.	In	

this	paper,	Cronbach’s	Alpha	reliability	coefficient	

is	used	to	measure	the	reliability	of	the	questio 

nnaire.	The	larger	α	coefficient	is,	the	higher	the	

reliability	of	the	questionnaire	is,	namely,	the	higher	

the	credibility	and	stability	of	the	questionnaire.

	 Cronbach’s	Alpha	of	SLS	is	0.901,	greater	

than	0.8,	and	the	reliability	coefficients	of	SS,	FS	

and	GS	are	also	greater	than	0.8.	This	indicates	

that	 the	 scale	 has	 a	 good	 reliability	 from	 the	

whole	to	all	dimensions.

	 Using	spss	220	exploratory	factor	analysis	

and	KMO	and	Bartlett’s	spherical	 test	were	pe 

rformed	on	the	scale.	The	results	are	shown	in	the	

table	below.	This	paper	analyzes	the	validity	of	

the	scale.	The	KMO	value	is	0.942,	the	chi	square	

value	 of	 Bartlett	 sphere	 test	 is	 9519.243,	 and	

the	degree	of	freedom	is	561.	The	results	show	

that	the	significance	is	0.000<	0.001,	reaching	a	

significant	level,	indicating	that	the	questionnaire	



70 Vol. 12 No. 2 May-August 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

is	suitable	for	factor	analysis.

 Confirmatory Factor Analysis (CFA)

	 it	 can	 be	 seen	 that	 x2	 /	 DF	 =	 1.493	 is	

between	1	and	3,	GFI	=	0.907	>	0.9,	IFI	=	0.973	>	

0.9,	TLI	=	0.970	>	0.9,	CFI	=	0.973	>	0.9,	RMSEA	

=	0.034<	0.08,	SRMR	=	0.033	<	0.05.	Therefore,	

it	can	be	considered	that	this	model	has	a	good	

matching	degree.

 Confirmatory Factor Analysis (CFA)

	 When	 using	 SEM	 as	 the	 verification	 of	

the	theoretical	model,	a	good	model	matching	

degree	(Byrne,	2010)	is	a	necessary	condition	for	

SEM	analysis.	The	matching	degree	is	the	degree	

of	consistency	between	the	expected	covariance	

matrix	estimated	by	the	researcher’s	model	and	

the	 sample	 covariance	matrix.	 The	 better	 the	

matching	degree	is,	the	closer	the	model	is	to	the	

sample.	In	order	to	achieve	this	goal,	researchers	

should	consider	the	important	relevant	statistical	

indicators	provided	by	SEM.	In	this	study,	several	

indicators	are	selected	to	evaluate	the	fitness	of	

the	overall	model,	including	CMIN	test,	CMIN	/	DF	

ratio,	fitness	index	(GFI),	adjusted	fitness	(AGFI),	

root	mean	 square	 of	mean	 approximate	 error	

(RMSEA),	 non-benchmark	 fitness	 index	 (NNFI),	

incremental	fitness	 index	 (IFI)	and	comparative	

fitness	index	(CFI).	When	evaluating	the	degree	

of	fit	between	the	model	and	data,	various	ind 

icators	should	be	comprehensively	considered.	

When	most	indicators	meet	the	requirements,	it	

can	be	considered	that	the	degree	of	fit	between	

the	model	and	data	is	good.

Annotation:	IV	is	Independent	Variable;	DV	is	Dependent	Variable;	EKA	is	Efficient	Knowledge	Acquis 

ition;	EK	is	Explicit	Knowledge;	TK	is	Tacit	Knowledge;	ACRV	is	Allocation	of	Cluster’s	Residual	Value.

Figure 3 Operation results of structural equation model

Source: Developed by author

	 The	commonly	used	intermediary	utility	

test	method	is	the	causality	method	proposed	

by	Baron	and	Kenny	(1986);	However,	Frilz	(1997)	

believed	that	its	statistical	efficacy	was	low,	so	

Sobel	 test	 was	 often	 used	 as	 a	 supplement.	

However,	Sobel	test	also	has	defects.	It	needs	to	

assume	that	the	sample	distribution	of	indirect	

effects	 is	 normal	 distribution.	 Therefore,	 Mcki 

nnom	recommends	using	the	bootstrap	method.	

This	paper	uses	the	bootstrap	method	 in	SPSS	

process.	According	to	Hayes	(1999)	suggestion,	set	

the	number	of	bootstrap	samples	to	5000	and	

perform	the	mediation	effect	test.	According	to	

the	research	of	Preacher	and	Hayes	(2004),	if	the	

bootstrap	confidence	interval	does	not	contain	0,	

the	corresponding	indirect,	direct	or	total	effect	
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exists,	 or	 if	 Z	>	 1.96,	 the	 corresponding	effect	

exists.	Check	whether	se	plays	an	intermediary	

role	in	the	influence	of	independent	variables	on	

dependent	variables.	The	results	are	as	follows:

Table 1

Test of the mediating effect of Se on the influence of independent variables on dependent variables

Path effect Effect SE Bias	Corrected	(95%) Percentile	method	(95%)

LLCI ULCI P LLCI ULCI P

SS-SE-LA Direct	effect

Total	effect

Intermediary	effect

Direct	effect

0.134

0.223

0.088

0.150

0.056

0.053

0.024

0.054

0.028

0.121

0.047

0.041

0.250

0.327

0.144

0.252

0.013

0.001

0.000

0.007

0.024

0.120

0.045

0.044

0.245

0.326

0.142

0.255

0.017

0.001

0.000

0.006

FS-SE-LA Total	effect

Intermediary	effect

Direct	effect

0.234

0.084

0.178

0.055

0.023

0.060

0.120

0.046

0.060

0.336

0.139

0.295

0.001

0.000

0.004

0.124

0.043

0.059

0.340

0.133

0.295

0.000

0.000

0.004

GS-SE	-LA Total	effect

Intermediary	effect

Direct	effect

0.296

0.117

0.176

0.056

0.030

0.051

0.188

0.065

0.076

0.403

0.184

0.276

0.000

0.000

0.001

0.187

0.063

0.074

0.402

0.181

0.275

0.000

0.000

0.001

SS-SE	-BA Total	effect

Intermediary	effect

0.278

0.102

0.049

0.028

0.182

0.054

0.372

0.166

0.000

0.000

0.182

0.053

0.372

0.164

0.000

0.000

FS-SE-BA Direct	effect

Total	effect

Intermediary	effect

Direct	effect

0.204

0.300

0.096

0.159

0.052

0.050

0.027

0.059

0.102

0.200

0.051

0.050

0.305

0.397

0.156

0.282

0.000

0.000

0.000

0.005

0.099

0.199

0.050

0.045

0.303

0.396

0.154

0.277

0.000

0.000

0.000

0.006

GS-SE-BA Total	effect

Intermediary	effect

Direct	effect

0.293

0.135

0.208

0.052

0.031

0.056

0.195

0.081

0.098

0.399

0.208

0.316

0.000

0.000

0.001

0.193

0.080

0.096

0.396

0.203

0.315

0.000

0.000

0.001

SS-SE-RA Total	effect

Intermediary	effect

Direct	effect

0.298

0.090

0.140

0.053

0.025

0.057

0.195

0.048

0.022

0.399

0.147

0.247

0.000

0.000

0.022

0.195

0.046

0.025

0.399

0.144

0.251

0.000

0.000

0.019

FS-SE-RA Total	effect

Intermediary	effect

Direct	effect

0.225

0.085

0.171

0.055

0.023

0.057

0.114

0.046

0.066

0.328

0.137

0.286

0.000

0.000

0.002

0.117

0.044

0.060

0.331

0.133

0.282

0.000

0.000

0.003

GS-SE-RA Total	effect

Intermediary	effect

0.291

0.119

0.053

0.028

0.184

0.070

0.397

0.181

0.000

0.000

0.181

0.068

0.393

0.179

0.000

0.000
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	 From	the	boost	mediation	effect	test	in	the	

above	table,	it	can	be	seen	that	the	confidence	

interval	 of	 each	 independent	 variable	 for	 the	 

indirect	effect	and	direct	effect	of	the	dependent	

variable	does	not	include	0,	indicating	that	the	

indirect	 effect	 and	direct	 effect	 are	 significant,	

that	is	to	say,	Se	plays	a	partial	intermediary	role	

in	each	dimension	of	the	independent	variable.	

All	assumptions	are	true.

Discussions
	 the	test	results	of	this	research	hypothesis	 are	summarized	as	follows:

Table 2

Testing Results of Hypotheses

Hypotheses Results

H
1
:Social	support	has	a	significant	effect	on	School	Adaptation. Accepted

H
1a
:	School	support	has	a	significant	effect	on	School	Adaptation. Accepted

H
1b
:	Family	support	has	a	significant	effect	on	School	Adaptation. Accepted

H
1c
:	Governmental	support	has	a	significant	effect	on	School	Adaptation. Accepted

H
2
:Social	support	has	a	significant	effect	on	self-efficacy. Accepted

H
2a
:	School	support	has	a	significant	effect	on	self-efficacy. Accepted

H
2b
:	Family	Support	has	a	significant	effect	on	self-efficacy. Accepted

H
2c
:	Governmental	Support	has	a	significant	effect	on	self-efficacy. Accepted

H
3
:self-efficacy	has	a	significant	effect	on	School	Adaptation. Accepted

H
3a
:	self-efficacy	has	a	significant	effect	on	Learning	Adaptation. Accepted

H
3b
:	self-efficacy	has	a	significant	effect	on	Behavioral	Adaptation. Accepted

H
3c
:	self-efficacy	has	a	significant	effect	on	Relationship	Adaptation. Accepted

H
4
:self-efficacy	mediating	the	relationship	between	Social	support	and	School	Adaptation. Accepted

H
4a
:	self-efficacy	mediating	the	relationship	between	School	support	and	School	Adaptation. Accepted

H
4b
:	self-efficacy	mediating	the	relationship	between	Family	support	and	School	Adaptation. Accepted

H
4c
:	self-efficacy	mediating	the	relationship	between	Governmental	support	and	School	Adaptation. Accepted

	 According	to	Cobb	(1976),	social	support	

consists	of	three	types	of	 information:	the	first	

is	information	that	makes	individuals	feel	cared	

for	 and	 loved;	 the	 second	 is	 information	 that	

makes	individuals	feel	respected	and	valued;	the	

third	 is	 information	that	makes	 individuals	 feel	

a	 sense	 of	 belonging	 and	 responsibility.	 Social	

support	is	a	generic	resource	from	one’s	friends	

or	acquaintances	that	can	help	him	or	her	cope	

with	problems	or	crises	in	daily	life	or	adapt	to	

changes	 in	 circumstances.	 The	 results	 of	 this	

study	verify	the	rationality	of	this	view	from	an	

empirical	 perspective.	 Zhang	 (2021)	 and	 Ding	

(2014)	also	found	this	 law	 in	their	studies.	 It	 is	

found	 that	 there	 is	 a	 significant	positive	 correl 

ation	 between	 the	 understanding	 of	 social	 su 

pport	and	school	adaptation	among	urban	migrant	

children.	Social	support	is	a	protective	factor	that	

promotes	individual	self-efficacy.	Social	support	

can	 help	 individuals	 acquire	more	 successful	
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experience,	enhance	their	positive	evaluation	of	

their	own	ability,	and	thus	improve	their	sense	of	

self-efficacy.	Conversely,	the	less	social	support	

they	received,	the	lower	their	self-efficacy	is.	The	

main	effect	model	of	Social	Support	holds	that	

the	more	social	support	an	individual	receives,	

the	more	positive	perception	of	the	environment	

and	 positive	 emotions	 he	 or	 she	 has.	 Positive	

emotions	 can	 enhance	 the	 cognitive	 flexibility	

of	individuals,	improve	the	expectation	and	jud 

gment	of	their	own	behavior	ability	and	behavior	

results,	and	enhance	the	sense	of	self-efficacy.	

Du	(2021)	and	Ye	(2022)	both	found	a	significant	

positive	correlation	between	social	support	and	

self-efficacy.	Self-efficacy	affects	or	determines	

people’s	choice	of	behavior,	persistence	and	effort	

level	of	the	behavior.	It	affects	people’s	thinking	

patterns	and	emotional	response	patterns,	and	

then	affects	the	acquisition	and	performance	of	

new	behaviors.	Wang	(2013)	found	significant	co 

rrelation	between	self-efficacy	and	school	adapt 

ation	variables.	The	encouragement,	affirmation,	

care	 and	 love	 provided	 by	 social	 support	 can	

bring	positive	emotional	experience	to	children,	

provide	 a	 good	 environment	 for	 children,	 and	

produce	positive	educational	results.	Improving	

children’s	sense	of	self-efficacy	has	a	profound	

impact	on	children’s	physical	and	mental	health	

and	their	ability	to	regulate	and	regulate.	It	can	

mobilize	 children’s	 inner	 strength,	 show	more	

self-controlled	behaviors,	promote	their	overall	

physical	and	mental	development,	and	improve	

their	 school	 adaptation	 level.	 Chen	 (2020)	 de 

monstrated	 the	mediating	 role	 of	 self-efficacy	

in	the	relationship	between	support	and	school	

adaptation,	which	is	consistent	with	the	results	

of	this	study.

Conclusion and Recommendation
	 On	the	basis	of	summarizing	the	previous	

research	 on	 the	 school	 adaptation	 of	migrant	

children,	With	the	help	of	social	support	theory,	

educational	equity	theory	and	legal	system	theory,	

this	 paper	 uses	 quantitative	 research	methods	

to	analyze	the	impact	of	social	support	factors	

and	 self-efficacy	 on	 the	 school	 adaptation	 of	 

urban	migrant	children.	Analysis	of	social	support,	

school	adaptation	and	self-efficacy;	Government	

support	 has	 a	 direct	 positive	 effect	 on	 school	

adaptation,	School	support	has	a	direct	positive	

effect	on	school	adaptation,	Family	support	has	a	

direct	positive	effect	on	school	adaptation;	Partial	

mediating	effect	of	self-efficacy	between	social	

support	 and	 school	 adaptation,	 Social	 support	

structure	 relationship	 of	 school	 adaptation	 of	

migrant	children.

	 To	sum	up,	in	terms	of	the	relationship	

between	government	support,	family	support	and
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	 school	 support,	 government	 support	

that	has	an	impact	on	family	support	and	school	

support	involves	not	only	assistance	policies	and	

material	 assistance,	but	also	 specific	 family	 co 

ndolences	and	care	activities.	To	a	certain	extent,	

government	 support	 is	 conducive	 to	 providing	

direction	and	standards	for	the	optimization	of	

family	 support	 and	 school	 support.	 Therefore,	

giving	full	play	to	the	guiding	role	of	the	gover 

nment	is	conducive	to	improving	the	quality	of	

family	 education	 and	 school	 education	 of	 m 

igrant	children,	which	is	conducive	to	promoting	

the	school	adaptation	of	migrant	children	to	a	

certain	extent.	Government	support	has	a	direct	

positive	 effect	 on	 family	 support	 and	 school	

support.	Based	on	this,	this	study	analyzes	and	

optimizes	social	support,	and	puts	forward	the	

following	conceptual	framework:

	 The	research	shows	that	the	government’s	

promotion	of	family	support	and	school	support	

for	migrant	children	can	play	a	promoting	effect,	

and	 government	 support	 has	 a	 direct	 positive	

effect	on	relationship	adaptation.	Governments	

at	all	levels	can	design	corresponding	care	pol 

icies	and	systems	for	migrant	children,	and	also	

provide	financial	and	human	support	for	 junior	

middle	 school	 education	 for	migrant	 children.	

Due	to	its	administrative	and	financial	advantages,	

it	can	play	a	leading	role	 in	the	social	support	

system	 for	 the	 school	 adaptation	 of	 migrant	

children.	Schools	play	a	key	 role	 in	promoting	

the	 improvement	 of	 the	 school	 adaptation	 st 

atus	of	migrant	children.	School	support	can	play	

a	 leading	 role	 in	 the	social	support	system	for	

the	school	adaptation	of	migrant	children.	 It	 is	

also	the	core	support	link	of	migrant	children’s	

school	adaptation.	School	support	has	a	direct	

positive	 effect	 on	 family	 support.	 For	migrant	

children,	 parents	 or	 guardians	 are	 the	 people	

who	have	more	contact	 in	 their	 family	 growth	

and	 life.	 Relationship	 adaptation	 and	 behavior	

adaptation	are	the	direct	focus	of	family	support	

affecting	school	adaptation.	Family	support	plays	

an	important	auxiliary	role	in	the	social	support	

system	of	school	adaptation	of	migrant	children.	

This	study	believes	that	“government	support	as	

the	leader,	school	support	as	the	main	promoter,	

and	family	support	as	the	auxiliary”	can	be	taken	

as	the	support	system	framework.	We	can	try	to	

provide	material	resources,	spiritual	resources	and	

other	resources	as	well	as	institutional	guarantee	

to	 promote	 the	 school	 adaptation	 of	migrant	

children	in	the	social	network	collection	system	

of	government	support,	 school	 support	and	 fa 

mily	support,	so	as	to	promote	the	construction	of	

social	support	system	for	their	school	adaptation.

	 Therefore,	in	order	to	improve	the	school	ada 

ptation	of	migrant	 children,	we	 can	 start	 from	

the	following	aspects:

	 1.	Create	a	supportive	atmosphere

	 Schools	 should	 treat	 migrant	 children	

and	 local	 children	 equally,	 allocate	 teaching	

resources	 reasonably,	 avoid	 the	 situation	 that	

migrant	 children	 are	 assigned	 to	 concentrated	

classes,	and	provide	the	possibility	of	interaction	

and	communication	on	basic	conditions.	In	add 

ition	to	the	power	of	school	and	social	resources,	

attention	 should	 be	 paid	 to	 the	 connection	 

between	school	and	family.	Parents’	attention	to	

their	children	and	involvement	in	their	children’s	

lives	are	positive	for	school	adaptation.	We	can	

spread	 positive	 and	 scientific	 family	 education	

concepts	through	posters	and	voice	broadcasts,	

so	that	parents	of	migrant	children	pay	attention	

to	their	spiritual	development	needs	while	paying	

attention	to	their	material	life.

	 2.	Pay	more	attention	to	the	self-improv 

ement	of	children
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	 For	migrant	 children,	 peer	 group	 is	 an	

important	 companion	 group	 in	 their	 growth,	

which	has	an	indispensable	influence	on	their	sel 

f-cognition	and	development.	Self-efficacy	growth	

camp	can	be	carried	out	for	unified	response	and	

solution.	The	development	camp	is	a	supportive	

resource	for	migrant	children	and	can	contribute	

to	the	establishment	of	positive	self-efficacy	for	

children.

	 In	 addition,	 under	 the	 protection	 of	

national	systems	and	policies,	migrant	children	

have	 basically	 achieved	 “education”.	 In	 add 

ition	to	 further	 implementing	the	education	of	

migrant	children,	we	should	also	pay	attention	

to	the	quality	of	education,	avoid	simplifying	the	

standards	of	migrant	children,	and	pay	attention	

to	 the	 establishment	 of	 a	 friendly	 connection	

between	migrant	children	and	local	children.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานของแรงงาน	 และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีก�าหนดความแตกต่างของอัตราค่าจ้างและชั่วโมงการท�างานของแรงงานใน

อุตสาหกรรมยานยนต์	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือแรงงานก่ึงฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จ�านวน	 580	 คน	

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	

One-Way	ANOVA	ผลการศึกษาพบว่า	แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย		มีวุฒิการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษา	 แรงงานไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่มีค่าจ้างแรงงานต่อวันต�่ากว่า	 300	 บาท	 ส�าหรับการ

ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน	พบว่า	แรงงานจะได้เข้ารับการอบรมปีละ	1-2	ครั้ง	ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน	อย่างเป็นประจ�า	มีส่วนร่วมในกิจกรรม	รับรู้ถึงความปลอดภัย

ในการท�างาน	 การมีภาระหนี้สินยังมีผลต่อความตั้งใจท�างานมากขึ้น	 แรงงานส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใน

ระดับพอใช้และต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนทักษะทางด้านภาษา	แรงงานมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และต้องการให้นายจ้างส่งเสริมศักยภาพด้านการท�างานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น	 ส�าหรับ

ปัจจัยที่ก�าหนดความแตกต่างในอัตราค่าจ้างและจ�านวนช่ัวโมงการท�างาน	ได้แก่	สถานภาพสมรส	และระดับการศึกษา	

จะเห็นได้ว่าแรงงานกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นซึ่งสะท้อนจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนทางด้านภาษา

ค�ำส�ำคัญ: แรงงานไทย,	อุตสาหกรรมยานยนต์,	ประชาคมอาเซียน,	ประสิทธิภาพการท�างาน
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Abstract

	 The	purposes	of	this	quantity	research	were	to	study	the	supporting	factors	to	increase	the	

work	efficiency	of	the	workers	as	well	as	to	study	the	factors	that	determine	the	difference	in	wage	

rates	and	working	hours	of	workers	in	this	sector.	The	population	were	random	sampling	and	being	

semi-skilled	workers	in	the	automotive	industry	of	580	people.	the	questionnaire	was	a	tool	for	co 

llecting	the	data.	statistics	used	in	data	analysis	were	descriptive	statistics	and	inferential	statistics.	

The	result	indicated	that	most	of	the	labor,	in	this	industry,	were	male,	had	a	secondary	education	

level,	and	had	the	minimum	wage	of	300	baht	a	day.	The	study	of	supportive	factors	in	promoting	

work	efficiency,	it	was	found	that	workers	would	receive	1	to	2	times	a	year	in	training	program,	be	

informed	AC	labor	market	information	regularly.	Not	only	the	participation	in	work	hygiene	and	safety	

but	also	the	burden	of	debt	showed	a	positive	effect	on	work	attention.	Most	workers	were	reported	

that	they	had	sufficient	English	language	skills	but	required	the	government	to	support	other	language	

skills.	however,	the	factors	that	determine	the	difference	in	wage	rates	and	the	number	of	working	

hours,	including	gender,	status	and	education	level.	It	can	be	interpret	that	the	sample	workers	are	

ready	to	develop	skills	to	increase	their	potential.

Keywords: Thai	Labor,	Machinery	Industry,	Asean	Community,	Efficiency

บทน�ำ
	 การไหลเวียนของประชากรอาเซียนในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีมานานนับตั้ งแต ่ยุคก ่อน

ประวัติศาสตร์	 จนกระทั่งเริ่มต้นสงครามเย็นท�าให้การ

เดินทางระหว่างประเทศลดลง	 และในระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมท�าให้สมาชิกหลายประเทศไม่สามารถพัฒนา

เศรษฐกิจให้เติบโตไปอย่างเท่าเทียมกัน	จึงน�าไปสู่การไหล

ออกของแรงงาน	เพ่ือออกแสวงหาความมั่งคั่ง

	 การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียนมักจะสร้างความสับสนอยู่เสมอ	เนื่องจากคนส่วน

ใหญ่เข้าใจว่าเมื่อมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

ทางการในปี	พ.ศ.2558	แล้ว	แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจาก	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 สปป.ลาว	และกัมพูชา	

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ	(Unskilled	Labour)	จะ

สามารถเข้ามาท�างาน	 ในประเทศไทยและทดแทนก�าลัง

แรงงานที่มีอยู่เดิม	 	 ซึ่งในความเป็นจริงประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนทั้ง	 10	 ประเทศไม่เคยมีการตกลงแต่

อย่างใดที่จะให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ	

แม้จะมีเป้าหมายในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี	 ก็

เป็นเพียงการต้ังเป้าหมายว่าจะให้แรงงานฝีมือ	 (Skilled	

Labour)	 สามารถเคลื่อนย้ายได้เท่านั้นและในความเป็น

จริง	 ณ	 ปัจจุบัน	 แรงงานท่ีท�าได้ตามคุณสมบัติท่ีก�าหนด

ไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วม	(Mutual	Recognition	Arrang 

ements:	MRAS)	 เท่านั้นท่ีจะสามารถเข้ามาท�างานและ

ออกไปท�างานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี

	 อย่างไรก็ตามเกือบทุกประเทศในอาเซียนต่างมี

ความต้องการแรงงานจากประเทศสมาชิกท้ังสิ้น	หากภาค

รัฐ	มีนโยบายที่บีบให้แรงงานเหล่านั้นกลับประเทศ	หรือมี

มาตรการแก้ไขไม่ถูกจุดในเรื่องแรงงาน	ผลเสียก็จะตกอยู่

กับเศรษฐกิจของไทยเอง	 เมื่อพิจารณาในภาพรวมตลาด

แรงงานของไทยเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

แล้ว	 โดยเฉพาะแรงงานวัยฉกรรจ์ท่ีพร้อมจะท�างานที่ใช้

แรงงานเข้มข้น	(labour	intensive)

	 ดังนั้น	 จึงเป็นสิ่งที่น ่าสนใจว่าแรงงานไทยมี

ความพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองมากน้อยเพียง
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ใดโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	 ที่สนับสนุนต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างานของแรงงาน	อีกทั้งมีปัจจัยเชิง

คุณลักษณะส่วนบุคคลใดบ้างที่มีผลต่อการก�าหนดอัตรา

ค่าจ้างและจ�านวนชั่วโมงการท�างานของแรงงาน	 ในภาค

อุตสาหกรรมยานยนต์

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1 . 	 เพื่ อศึกษาป ัจจัยสนับสนุนต ่อการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการท�างานของแรงงานในอุตสาหกรรม

ยานยนต์

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก�าหนดความแตกต่าง

ของอัตราค่าจ้างและชั่วโมงการท�างานของแรงงานใน

อุตสาหกรรมยานยนต์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

	 ประสิทธิภาพ	 หมายถึง	 ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความส�าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

ในการปฏิบัติงาน	 โดยอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากร

ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า	ประหยัด	เกิดประโยชน์สูงสุด	

และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น	

รวดเร็ว	 เรียบร้อย	และท�าให้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ	

(สุพัตรา	จันทร์ยอด,	2554)	ส่วน	นิ่มนวน	ทองแสน	และ

นพวรรณ	พจน์พิศุทธิพงศ์	 (2559)	 ได้ให้ความหมายของ

ประสิทธิภาพการท�างานไว้ว่าเป็นการปฏิบัติงานเกิดพร้อม

หลายๆ	ปัจจัยที่รวมกันขึ้นเพื่อกระท�าการสิ่งใดให้บรรลุเป้า

ขององค์กร	ของคนทุกคนที่ร่วมมือกันท�างานนั้นๆ	ให้เกิด

ประสิทธิผลอย่างสูงสุดได้มาตรฐาน	 และใช้ต้นทุนในการ

ปฏิบัติที่น้อยมากแต่ได้ผลมากยิ่งกว่า	 ดังที่ทุกคนได้ร่วม

กันปฏิบัติตามเป้าหมายที่มีอย่างเดียวกัน

 ปัจจัยท่ีส�ำคัญมีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ

งำน

	 สมเกียรติ	พูนทอง	(2540)	ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ต้องประกอบ

ลักษณะส�าคัญ	4	ประการคือ	ประการแรก	ลักษณะของ

ตัวบุคคลโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวกับความต้องการ	

ความสนใจ	 ค่านิยม	 ความเฉลียวฉลาด	 และทัศนคติท่ีมี

ต่องานต่อสภาพงานและต่อหัวหน้างานด้วย	 ประการที่

สอง	 ลักษณะของงานที่ท�าจะเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นท้ัง

ประสิทธิภาพความพอใจของงานได้	เช่น	การมอบหมายที่

มีความส�าคัญให้ท�า	หรือการช่วยเหลือให้ผู้ท�างานมีความ

ก้าวหน้า	ประการที่สาม	ลักษณะของสภาพงานเป็นเครื่อง

ช้ีให้เห็นท้ังประสิทธิภาพของโครงสร้างองค์กร	 นโยบาย	

ทัศนคติของฝ่ายจัดการและคนงาน	 ตลอดจนบรรยากาศ

ในการท�างาน	 และประการที่ส่ี	 ลักษณะของหัวหน้าหรือ

ผู้บริหารที่แสดงและปฏิบัติออกมาย่อมสะท้อนให้เห็นถึง

รูปแบบของผู้น�า	ตลอดจนบุคลิกท่าทาง	ซ่ึงจะมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

	 นอกจากนี้ 	 การที่ จะปฏิบัติ งานได ้อย ่ างมี

ประสทิธภิาพหรอืไม่นัน้	ผูป้ฏบิตัจิะต้องได้รบัการตอบสนอง

ความต้องการทัง้ภายในและภายนอก	ซึง่หากได้รบัการตอบ

สนองแล้วย่อมหมายถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยความต้องการภายนอก	ได้แก่	รายได้หรือค่าตอบแทน	

ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	ต�าแหน่งหน้าท่ี	ความต้องการเข้าหมู่คณะ	ความ

ต้องการแสดงความรูส้กึต่อความเป็นเพือ่นและความรกัใคร่	

ส�าหรับความต้องการภายใน	ได้แก่	ความจงรักภักดี	ความ

เป็นมิตร	และความต้องการในศักดิ์ศรีของตน	(Zateanick	

et	al,	1958)

 กำรน�ำผลติภำพแรงงำนไปใช้ในทำงปฏิบตัเิกีย่ว

กับกำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง

	 ค่าจ้าง	หมายถึง	ผลตอบแทนจากการใช้แรงงาน

ท่ีผู้ประกอบการจ่ายให้แก่แรงงาน	ผลตอบแทนท่ีแรงงาน

ได้รับนี้อาจจะเป็นเงินตราหรือสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่า

เป็นเงินก็ได้	(Ferguson	and	Gould,	1975)

	 อัตราค่าจ้าง	 หมายถึง	 ผลตอบแทนที่แรงงาน

ได้รับจากการท�างานในระยะเวลาหนึ่ง	 เช่น	ผลตอบแทน

ต่อช่ัวโมง	ต่อวัน	หรือต่อเดือน	เป็นต้น	(Ferguson	and	

Gould,	1975)

	 โดยทั่วไปแล้วค่าจ้างมักจะจ่ายในรูปตัวเงิน	 แต่

เนือ่งจากรายได้เป็นตวัเงนิมกัจะไม่ได้วดัมาตรฐานการครอง

ชีพของแรงงานเสมอไป	 เพราะอ�านาจการซื้อของเงินมัก

เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า	 ดังนั้น	

นักเศรษฐศาสตร์จึงวัดค่าจ้างในสองลักษณะคือ	 อัตราค่า

จ้างท่ีเป็นตัวเงิน	และอัตราค่าจ้างท่ีแท้จริง

 กำรปรับอัตรำค่ำจ้ำง

	 การปรบัเปลีย่นอตัราค่าจ้าง	มกัเกีย่วข้องกับปัจจยั

ต่างๆ	5	ปัจจยั	ได้แก่	ปัจจยัทีห่นึง่	อตัราค่าจ้างในตลาด	หาก
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อัตราค่าจ้างในตลาดสูงขึ้น	อัตราค่าจ้างในสถานประกอบ

การก็มักจะต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วย	มิฉะนั้นแรงงานอาจโยก

ย้ายไปท�างานในสถานประกอบการอืน่	ในทางตรงข้าม	หาก

เกดิสภาวะการว่างงาน	ความจ�าเป็นในการเพิม่อัตราค่าจ้าง

ก็จะลดลง	ปัจจัยที่สองสภาวะและมาตรฐานการครองชีพ	

เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นการปรับอัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงินให้

สูงขึ้นเป็นสิ่งจ�าเป็น	เพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพให้ได้

เท่าเดิม	นอกจากนี้	มาตรฐานการครองชีพและความเป็น

อยู่ของลูกจ้างควรจะดีขึ้น	ดังน้ัน	การปรับอัตราค่าจ้างควร

ค�านึงถึงประเด็นนี้ด้วย	ปัจจัยที่สาม	ปริมาณและความรับ

ผิดชอบ	 เมื่อปริมาณและความรับผิดชอบสูค่าตอบแทน

ของแรงงานมักจะสูงขึ้น	 ปัจจัยที่ส่ี	 ผลิตภาพของแรงงาน	

เมื่อผลิตภาพของแรงงานสูงขึ้น	ค่าตอบแทนแรงงานก็มัก

จะสูงข้ึน	และปัจจัยที่ห้า	ความสามารถในการจ่ายค่าจ้าง

เมื่อฐานะของสถานประกอบการเปลี่ยนแปลง	ค่าตอบแทน

ของแรงงานมักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

ฐานะของสถานประกอบการ

	 ที่ผ่านมามีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมี

ประสิทธิภาพในการท�างาน	 เมื่อพิจารณาจากวิธีวิจัยและ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งศึกษาโดย	 นิ่มนวน	 ทองแสน	

(2557)	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

ของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส�าอาง	 พบว่า	 สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา	

ค่าจ้างและสวัสดิการ	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	และ

ความม่ันคงในงาน	เป็นปัจจัยที่พนักงานคาดหวังในระดับ

มากและปัจจยัดงักล่าวมคีวามสัมพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ท�างานของพนักงานในทิศทางเดียวกัน	ทางด้านอัครเดช	ไม้

จันทร์	 (2560)	ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักร

สายการผลิต	มีตัวอย่างในการศึกษาจ�านวน	110	คน	ใช้

เทคนิคสุ่มแบบชั้นภูมิและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	

พบว่า	 สภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานมากท่ีสุด	ส�าหรับด้านความเข้าใจ

ในงานท่ีท�า	ความม่ันคงก้าวหน้าในการท�างาน	ก�าลังใจใน

การท�างาน	และความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท�างานมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานในระดับมาก	ส�าหรับปัจจัยความ

แตกต่างในประสิทธิภาพการท�างาน	พบว่า	ต�าแหน่งงานที่

แตกต่างกันย่อมมีประสิทธิภาพการท�างานที่ต่างกัน	ขณะท่ี

เพศ	อายุ	การศึกษา	สถานภาพ	รายได้เฉลี่ย	และอายุงาน	

ไม่มีความแตกต่างในประสิทธิภาพการท�างาน	นอกจากนี้

จุฑามาศ	อ้วนแก้ว	 และคณะ	 (2564)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานบริษัทฯ	

ซึ่งวิเคราะห์ด้วยสถิติ	One-Way	ANOVA	พบว่า	เพศ	อายุ	

สถานภาพสมรส	การศึกษา	ต�าแหน่งงาน	รายได้	ท่ีแตกต่าง

มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญ	แต่ปัจจัยด้านองค์กร	ได้แก่	ด้านนโยบายและการ

บริหารงาน	ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน	ด้านการ

ยอมรับนับถือ	ด้านก�าลังใจในการท�างาน	และด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

พนักงาน

	 นอกจากนีท้างด้านวรรณกรรมท่ีศกึษาปัจจยัท่ีมผีล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีด้วยกันหลากหลายมิติซึ่ง

เก่ียวพันธ์กับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์	พฤติกรรม

องค์กร	และค่าตอบแทน	ได้แก่	การบริหารงาน	บรรยากาศ

ในการท�างาน	แรงจงูใจในการปฏบัิตงิาน	การมส่ีวนร่วม	(พชั

ราภรณ์	กระบวนรัตน์,	2546;	จิตราวรรณ	ถาวรวงศ์สกุล,	

2554)	ความพอใจในงาน	ความสัมพันธ์กับงาน	การสื่อสาร

ภายในองค์กร	(อรุโณ	อิศรวิชิตชัยกุล,	2546)	นโยบายของ

องค์กร	ผู้บังคับบัญชา	(นิ่มนวน	ทองแสน,	2557;	จุฑามาศ	

อ้วนแก้ว	 และคณะ,	 2564)	 ประสบการณ์ในการท�างาน	 

(สุพล	แสงทอง,	2546:	 ขันติรักษ์	ตันติเฉลิมการ,	2548)	

เพศ	 ระดับการศึกษา	 (ขันติรักษ์	 ตันติเฉลิมการ,	 2548)	

ต�าแหน่งงาน	(อัครเดช	ไม้จันทร์,	2560)	เงินเดือน	(สิริน

ดา	ทวนสุวรรณ์,	2548;	อัครเดช	ไม้จันทร์,	2560)	ขณะที่

อนุชา	ยันตรปกรณ์	(2549)	กล่าวว่า	อายุ	สถานภาพ	ระยะ

เวลาในการท�างาน	ต�าแหน่งงาน	รายได้	ไม่มีความแตกต่าง

กันต่อประสิทธิภาพการท�างาน	นอกจากนั้น	นิ่มนวน	ทอง

แสน	และนพวรรณ	พจน์พิศุทธิพงศ์	(2559)	ได้ศึกษาองค์

ประกอบของความคาดหวัง	 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของพนักงาน	ด้านส่วนบุคคลกับด้านผลการปฏิบัติ

งานท้ัง	5	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงานอยู่ในระดับสูง	 ส่วนค่าจ้างและสวัสดิการ	 ความ

มั่นคงในงาน	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	มีความสัมพันธ์

ในระดับปานกลางและระดับน้อย
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

		-	เพศ

		-	อายุ

		-	สถานภาพสมรส

		-	ศาสนา

		-	ระดับการศึกษา

		-	การมีส่วนร่วมต่องาน/องค์กร

		-	การพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับงาน

		-	อัตราค่าจ้าง

		-	จ�านวนชั่วโมงการท�างานในเวลา	

		-	จ�านวนชั่วโมงการท�างานนอกเวลา
 

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 ความแตกต่างทางด้านเพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	

และการศกึษา	มีผลต่ออัตราค่าจ้าง	จ�านวนชัว่โมงการท�างาน

ในเวลา	และจ�านวนชั่วโมงการท�างานนอกเวลา	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	การ

ลงพื้นที่ส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง	จาก

แรงงานไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์	 จ�านวนทั้งสิ้น	 580	

ตัวอย่าง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ในการศึกษาครั้ งนี้ ได ้ท� าการส� ารวจข ้อมูล

ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างจากแรงงานไทยใน

อุตสาหกรรมยานยนต์	 โดยมีประชากรทั้งสิ้น	 8,124	 คน	

ก�าหนดขนาดตัวอย่างตามวิธีของ	 Taro	 Yamane	 ซึ่งได้

จ�านวนทั้งส้ิน	580	ตัวอย่าง	โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย	(Simple	random	sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยก�าหนดเครื่องมือท่ี

ใช้	คือ	แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง	มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ	 (Check	 	List)	มีการตรวจสอบความ

เที่ยง	(Reliability)	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	0.84	และค่า	Alpha	มี

ค่ามากกว่า	0.9	ตามวิธีของ	Cronbach	ซึ่งแบ่งข้อค�าถาม

ออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่

	 -	ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 -	ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการศึกษา	การฝึกอบรม	การ

ท�างาน	และภูมิหลังของแรงงาน

	 -	 ปัจจัยเก้ือหนุนในการส่งเสริมประสิทธิภาพใน

การท�างาน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	ข้อมลูปฐมภมู	ิรวบรวมจาก	แบบสอบถามเกีย่ว

กับค่าจ้างแรงงาน	ประชากรศาสตร์และความสามารถของ

แรงงานกึ่งฝีมือ	การคาดการณ์ต่อค่าจ้างแรงงานในช่วงก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ความต้องการของแรงงานกึ่งฝีมือ

ต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โดยการสัมภาษณ์และ

การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

	 2.	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 รวบรวมจาก	 ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงพาณิชย์	และเอกสาร

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 สถิติเชิง

พรรณนาเพ่ือวัดการแจกแจงความถ่ี	 ได้แก่	 จ�านวน	 ร้อย

ละ	 ค่าเฉลี่ย	 และการทดสอบสมมติฐานด้วย	 One-way	

ANOVA	 (F-test)	 เพื่อหาความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ของลักษณะส่วนบุคคลต่ออัตราค่าจ้างและระยะเวลาใน

การท�างาน
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ผลกำรวิจัย
	 1.	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

	 จากการส�ารวจข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ

แรงงานกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	มีแรงงานเพศชาย	จ�านวน	405	

ราย	คิดเป็นร้อยละ	69.83	เป็นเพศหญิงจ�านวน	175	ราย	

คิดเป็นร้อยละ	30.17	(ตารางที่	1)	ส�าหรับอายุของแรงงาน

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีอายุ	21-30	ปี	จ�านวน	377	ราย	

คิดเป็นร้อยละ	65.00	รองลงมาคือมีอายุอยู่ในช่วง	31-40	

ปี	จ�านวน	145	ราย	คิดเป็นร้อยละ	25.00	 เป็นแรงงาน

ท่ีมีอายุในช่วง	41-50	ปี	จ�านวน	44	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

7.59	(ตารางท่ี	1)	โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีมีสถานภาพ

โสดจ�านวน	332	ราย	คิดเป็นร้อยละ	57.24	รองลงมาคือ

สมรสแล้วจ�านวน	218	คิดเป็นร้อยละ	37.59	และคนส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาพุทธจ�านวน	 506	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	

87.24	รองลงมาคือนับถือศาสนาคริสต์	 จ�านวน	46	ราย	

คิดเป็นร้อยละ	7.93	(ตารางท่ี	1)

ตำรำง 1

ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล

เพศ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ชาย 405 69.83

หญิง 175 30.17

อำยุ (ปี) จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

21	–	30 377 65.00

31	–	40 145 25.00

41	–	50 44 7.59

51	-	60 12 2.07

มากกว่า	60	ข้ึนไป 2 0.34

สถำนภำพ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

โสด 332 57.24

สมรส 218 37.59

หย่าร้าง/แยกกันอยู	่ 30 5.17

ศำสนำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

พุทธ 506 87.24

คริสต์ 46 7.93

อิสลาม 28 4.83

ท่ีมา:	จากการส�ารวจ

2.	วุฒิการศึกษา

	 จากการส�ารวจข้อมูลด้านการศึกษาของแรงงาน

กลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมยานยนต์	พบว่า	แรงงานไทย

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือ	ม.6	จ�านวน	186	คน	

คิดเป็นร้อยละ	32.07		รองลงมาได้รับวุฒิการศึกษาสูงสุด

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	หรือ	ม.3	จ�านวน	125	คน	คิด

เป็นร้อยละ	21.55		และส่วนน้อยท่ีสุดมีคุณวุฒิการศึกษา

สูงสุดในระดับสูงกว่าปริญญาตรี	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	1.04	ตามล�าดับ		ซ่ึงแรงงานส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับงานท่ีท�า	จ�านวน	305	คน	คิดเป็นร้อยละ	52.59	

ส่วนท่ีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับงานท่ีท�า	มีจ�านวน	273	คน	

คิดเป็นร้อยละ	47.07	(ตารางท่ี	2)
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ตำรำง 2

ข้อมูลวุฒิการศึกษา

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ประถมศึกษาตอนต้น	หรือ	ป.3 14 2.41

ประถมศึกษาตอนปลาย	หรือ	ป.6 46 7.93

มัธยมศึกษาตอนต้น	หรือ	ม.3 125 21.55

มัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือ	ม.6	 186 32.07

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	หรือ	ปวช. 105 18.10

ปริญญาตรี 98 16.90

สูงกกว่าปริญญาตรี 6 1.03

วุฒิกำรศึกษำตรงกับงำนที่ท�ำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ตรง 305 52.59

ไม่ตรง 275 47.41

ที่มา:	จากการส�ารวจ

3.	ค่าจ้างแรงงาน

	 จากการส�ารวจค่าจ้างแรงงานของแรงงานไทยใน

อุตสาหกรรมยานยนต์	พบว่า	แรงงานส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้าง

ต�่ากว่า	300	บาทต่อวัน	จ�านวน	257	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

44.31	รองลงมาคือได้รับค่าจ้างแรงงาน	300	–	350	บาท

ต่อวัน	จ�านวน	113	ราย	คิดเป็นร้อยละ	19.50	ถัดมาคือ

ได้รับค่าจ้างแรงงาน	351	–	400	บาทต่อวัน	จ�านวน	70	

ราย	คิดเป็นร้อยละ	12.06	(ตารางท่ี	3)

ตำรำง 3

ระดับอัตราค่าจ้าง (บาทต่อวัน)

ค่ำจ้ำงแรงงำนต่อวัน (บำท) จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ต�่ากว่า	300 257 44.31

300	-	350 113 19.50

351	-	400 70 12.06

401	–	450 29 5.00

451	-	500 39 6.72

มากกว่า	500	ขึ้นไป 49 8.45

*	ไม่ระบุ 23 3.97

ที่มา:	จากการส�ารวจ
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4.	ปัจจัยเกือ้หนุนในการส่งเสรมิประสทิธภิาพในการท�างาน

	 แรงงานส่วนใหญ่ได้รับการอบรมในหัวข้อท่ีเก่ียว

กับงานในปัจจุบัน	โดยมีจ�านวนครั้งในการเข้ารับการอบรม

ประมาณ	1	–	2	ครั้งต่อปี	จ�านวน	342	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	 58.96	 ตามด้วยไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย	 จ�านวน	

186	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 32.07	 และที่เหลืออีกจ�านวน	

33	คน	และ	19	คน	มีจ�านวนครั้งในการเข้ารับการอบรม

ระหว่าง	3	–	4	ครั้งต่อปี	และมากกว่า	4	ครั้งต่อปี	คิดเป็น

ร้อยละ	5.69	และ	3.28	ตามล�าดับ	แรงงานส่วนใหญ่เคย

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ	 Asean	 Economics	

Community	 ในภาคแรงงาน	 จ�านวน	 509	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	87.76	และที่ไม่เคยได้รับข้อมูลดังกล่าว	มีจ�านวน	

71	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.24	แรงงานส่วนใหญ่มีส่วนร่วม

ในสหภาพแรงงาน/กรรมการในสถานประกอบการ	หรือ	มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสภาวิชาชีพ	จ�านวน	397	คน	

คิดเป็นร้อยละ	68.45	ส่วนที่เหลือไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

เหล่าน้ัน	มีจ�านวน	183	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.55	แรงงาน

ส่วนใหญ่รู้สึกถึงระดับความปลอดภัยในการท�างาน	โดยมี

จ�านวนถึง	522	คน	คิดเป็นร้อยละ	90.00	และที่เหลืออีก

จ�านวน	58	คน	รู้สึกไม่ปลอดภัยในการท�างาน	คิดเป็นร้อย

ละ	10.00	ทั้งนี้แรงงานที่ท�างานในอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินให้หนักใจพอสมควร	จ�านวน	235	

คน	คิดเป็นร้อยละ	40.52	ส่วนอีกจ�านวน	223	คน	ไม่มี

ภาระหน้ีสินให้หนักใจ	คิดเป็นร้อยละ	38.45	และจ�านวน	

122	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 21.03	 มีภาระหนี้สินให้หนักใจ

มาก	ตามล�าดับ

	 จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของแรงงาน	

พบว่า	แรงงานส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ระดับพอใช้	 จ�านวน	 376	 คิดเป็นร้อยละ	 64.83	 ที่ไม่มี

ความสามารถทางภาษาอังกฤษเลย	จ�านวน	143	คน	คิด

เป็นร้อยละ	24.65	และแรงงานมีความสามารถทางภาษา

อังกฤษในระดับดี	จ�านวน	61	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.52	

ท้ังน้ีนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีการส�ารวจความ

สามารถทางภาษาต่างประเทศอื่น	พบว่า	แรงงานส่วนใหญ่

ไม่มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศท่ีนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ	จ�านวนถึง	439	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.69	

ส่วนท่ีมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศอื่นๆ	จ�านวน	

141	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.31	ส่วนในเร่ืองความสามารถ

ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ	พบว่า	แรงงานส่วนใหญ่มีความสามารถด้านน้ี	จ�านวน	

446	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.90	ส่วนท่ีไม่มีความสามารถ

ด้านนี้	จ�านวน	134	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.1	นอกจากนั้น

แรงงานส่วนใหญ่ยังมีความสามารถในการขับขี่หรือมีใบ

ขับข่ีอย่างน้อย	1	ประเภท	จ�านวน	513	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	88.45	ท่ีเหลืออีกจ�านวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.55	

ไม่มีใบขับข่ีหรือไม่มีความสามารถในการขับข่ี

	 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

พบว่า	 แรงงงานส่วนใหญ่ต้องการให้นายจ้างส่งเสริม

ศักยภาพทางด้านงานและความเช่ียวชาญท่ีท�าอยู่ให้มีมาก

ขึ้น	จ�านวน	329	คิดเป็นร้อยละ	56.72	รองลงมาต้องการให้

นายจ้างส่งเสริมศักยภาพทางด้านทักษะทางภาษา	จ�านวน	

158	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.24	และต้องการได้รับการส่ง

เสริมศักยภาพด้านทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ	

จ�านวน	73	คน	และ	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.59	และ	

3.45	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นแรงงานส่วนใหญ่ยังต้องการ

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล	 โดยต้องการให้รัฐบาลส่ง

เสริมศักยภาพทางด้านทักษะทางภาษา	จ�านวน	264	คน	

คิดเป็นร้อยละ	45.52	รองลงมาต้องการให้รัฐบาลส่งเสริม

ศักยภาพทางด้านงานและความเช่ียวชาญท่ีท�าอยู่ให้มีมาก

ข้ึน	จ�านวน	192	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.10	และต้องการ

ได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

และอื่นๆ	จ�านวน	101	คน	และ	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	

17.41	และ	3.97	ตามล�าดับ
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ตำรำง 4

ปัจจัยเกื้อหนุนในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน

จ�ำนวนครั้งในกำรเข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับงำนในปัจจุบัน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ไม่เคยเลย 186 32.07

1-2	ครั้งต่อปี 342 58.96

3-4	ครั้งต่อปี 33 5.69

มากกว่า	4	ครั้งต่อปี 19 3.28

กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ AEC ในภำคแรงงำน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

เคย 509 87.76

ไม่เคย 71 12.24

กำรมีส่วนร่วมในสหภำพแรงงำน/กรรมกำรในสถำนประกอบกำร หรือ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสภำวิชำชีพ

จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มีส่วนร่วม 397 68.45

ไม่มีส่วนร่วม 183 31.55

ควำมรู้สึกถึงระดับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

รู้สึกปลอดภัย 522 90

รู้สึกไม่ปลอดภัย 58 10

กำรมีภำระหนี้สินให้หนักใจ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

หนักใจมาก 122 21.03

หนักใจ 235 40.52

ไม่หนักใจ 223 38.45

ระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ดี 61 10.52

พอใช้ 376 64.83

ไม่ได้เลย 143 24.65

ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ นอกเหนือจำกภำษำอังกฤษ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มี 141 24.31

ไม่มี 439 75.69

ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มี 446 76.9

ไม่มี 134 23.1

ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ หรือมีใบขับขี่อย่ำงน้อย 1 ประเภท จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

มี 513 88.45

ไม่มี 67 11.55

มีควำมต้องกำรให้นำยจ้ำงส่งเสริมศักยภำพทำงด้ำน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

งานและความเชี่ยวชาญที่ท�าอยู่ให้มีมากขึ้น 329 56.72

ทักษะทางภาษา 158 27.24
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ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 73 12.59

อื่นๆ	 20 3.45

มีควำมต้องกำรให้รัฐบำลส่งเสริมศักยภำพทำงด้ำน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

งานและความเชี่ยวชาญที่ท�าอยู่ให้มีมากขึ้น 192 33.1

ทักษะทางภาษา 264 45.52

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 101 17.41

อื่นๆ 23 3.97

ท่ีมา:	จากการส�ารวจ

5.	ผลการทดสอบความมีนัยส�าคัญ

	 5.1	คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลให้

แรงงานมีอัตราค่าจ้างแตกต่างกันหรือไม่

	 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่าง

ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและอัตราค่าจ้างที่แรงงาน

ได้รับต่อวัน	พบว่า	เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลท�าให้แรงงาน

มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่อวันแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	 

[t=	-0.185,	Sig	=	0.853]	ในท�านองเดียวกันอายุท่ีแตก

ต่างกันไม่มผีลอตัราค่าจ้างแรงงานต่อวันทีแ่ตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญ	[F=	0.478,	Sig	=	0.793]	ขณะที่สถานภาพ

ที่แตกต่างกันมีผลอัตราค่าจ้างแรงงานต่อวันที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญ	[F=	4.617,	Sig	=	0.003]	และวุฒิการ

ศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีผลอัตราค่าจ้างแรงงานต่อวันท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	[F=	32.559,	Sig	=	0.000]		

	 5.2	คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลให้

แรงงานมีช่ัวโมงการท�างานในเวลาต่อวันแตกต่างกันหรือ

ไม่

	 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่าง

ระหว่างคณุลกัษณะส่วนบคุคลและจ�านวนชัว่โมงการท�างาน

ในเวลาของแรงงานต่อวัน	พบว่า	เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผล

ท�าให้แรงงานมีชั่วโมงการท�างานในเวลาต่อวันแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ	[t=	0.356,	Sig	=	0.124]	ในท�านอง

เดียวกัน	อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลชั่วโมงการท�างานในเวลา

ต่อวันที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	 [F=	 0.206,	 Sig	 =	

0.960]	และวุฒิการศึกษาสูงสุดของแรงงานท่ีแตกต่างกัน

ไม่มผีลต่อช่ัวโมงการท�างานในเวลาต่อวันท่ีแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญ	[F=	1.523,	Sig	=	0.157]	ขณะท่ีสถานภาพ

ที่แตกต่างกันมีผลให้ชั่วโมงการท�างานในเวลาต่อวันของ

แรงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	[F=	16.428,	Sig	=	

0.000]

	 5.3	คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้

แรงงานมีช่ัวโมงท�างานนอกเวลาต่อวันแตกต่างกันหรือไม่

	 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่าง

ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและจ�านวนช่ัวโมงการ

ท�างานนอกเวลาของแรงงานต่อวัน	พบว่า	เพศท่ีแตกต่าง

กันไม่มีผลท�าให้แรงงานมีชั่วโมงการท�างานนอกเวลาต่อ

วันแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	[t=	1.741,	Sig	=	0.082]	

และวุฒิการศึกษาสูงสุดของแรงงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ช่ัวโมงการท�างานนอกเวลาต่อวันท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญ	 [F=	2.970,	 Sig	=	0.005]	 เช่นกัน	ขณะท่ีอายุที่

แตกต่างกันไม่มีผลช่ัวโมงการท�างานนอกเวลาต่อวันที่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	[F=	0.126,	Sig	=	0.986]	และ

สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลให้ชั่วโมงการท�างานนอก

เวลาต่อวันของแรงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	 [F=	

.123,	Sig	=	0.947]
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ตำรำง 5

การทดสอบสมมติฐาน

คุณลักษณะ

ส่วนบุคคล

สถิติทดสอบ อัตรำค่ำจ้ำงต่อวัน ชั่วโมงท�ำงำน

ในเวลำต่อวัน

ชั่วโมงท�ำงำน

นอกเวลำต่อวัน

เพศ t-stat 0.185 0.356 1.741

Sig. 0.853 0.124 0.082*

อายุ F-stat 0.478 0.206 0.126

Sig. 0.793 0.960 0.986

สถานภาพสมรส F-stat 4.617 16.428 0.123

Sig. 0.003** 0.000** 0.947

การศึกษา F-stat 32.559 1.523 2.970

Sig. 0.000** 0.157 0.005**

ที่มำ: จากการค�านวณ

หมายเหตุ:	*	หมายถึง	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.1,	**	หมายถึง	มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.01

กำรอภิปรำยผล
	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแรงงานไทยใน

อุตสาหกรรมยานยนต์	 พบว่า	 แรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย	มีอายุอยู่ในช่วง	 21-30	ปี	 และมีสถานภาพโสด	 ซ่ึง

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	ทั้งนี้อัตราค่าจ้างที่แรงงานได้

รับต่อวันยังคงต�่ากว่า	300	บาท	เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาเพียงมัธยมต้นถึงมัธยมปลายท�าให้อัตรา

ค่าจ้างยังอยู่ในเกณฑ์ต�่าตามคุณวุฒิของแรงงาน	ซ่ึงคุณวุฒิ

ที่ใช้ในการท�างานนั้นตรงกับสาขาที่เรียน	ส�าหรับการศึกษา

ปัจจัยเกื้อหนุนในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน	

พบว่า	แรงงานจะได้เข้ารับการอบรมปีละ	1-2	ครั้ง	ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานใน	 AEC	 อย่างเป็น

ประจ�า	มส่ีวนร่วมในสถานประกอบการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่ว

กับสภาวิชาชีพ	รับรู้ถึงความปลอดภัยในการท�างาน	อีกท้ัง

ประสิทธิภาพส่วนหน่ึงยังมาจากภาระหน้ีสินที่ตนมีท�าให้

มีความต้ังใจท�างานมากขึ้น	 โดยแรงงานส่วนใหญ่มีทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้	ส่วนทักษะภาษาอื่น

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษน้ันยังไม่มีความแพร่หลายจึง

ต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนทักษะทางด้านภาษาเป็น

พิเศษ	แต่มคีวามสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์อืน่และมคีวามสามารถในการขบัขีย่านพานะ

พร้อมใบขับขี่อย่างน้อย	1	ประเภท	และต้องการให้นายจ้าง

ส่งเสริมศักยภาพด้านการท�างานให้มีความเช่ียวชาญมาก

ยิ่งขึ้น	ส�าหรับปัจจัยที่ก�าหนดความแตกต่างในอัตราค่าจ้าง

และจ�านวนชั่วโมงการท�างาน	ได้แก่	เพศ	สถานภาพสมรส	

และการศึกษา	ทั้งนี้สถานภาพสมรสและการศึกษาจะมีผล

ต่อการก�าหนดอตัราค่าจ้างต่อวนั	ขณะทีเ่พศและการศกึษา

มีผลต่อจ�านวนช่ัวโมงท�างานนอกเวลา	ท้ังนี้จ�านวนชั่วโมง

ท�างานในเวลามเีพยีงสถานภาพสมรสเป็นตวัก�าหนดซึง่อาจ

กล่าวได้ว่าไม่มีความแตกต่างในปัจจัยต่างๆ	เนื่องจากระยะ

เวลาท�างานจะข้ึนกับนายจ้างเป็นส�าคัญ

	 ท้ังนี้จากผลการศึกษาจะเห็นได ้ว ่า	 มีความ

สอดคล้องกับงานของพัชราภรณ์	 กระบวนรัตน์	 (2546)	

ท่ีกล่าวว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 การมีส่วนร่วม	 ถือ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน	รวมถึงปัจจัยอื่นๆ	

เช่น	เพศ	ระดับการศึกษา	สถานภาพ	(จุฑามาศ	อ้วนแก้ว	

และคณะ,	2564)	แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของอัครเดช	ไม้

จันทร์	(2560)	ท่ีระบุประสบการณ์ในการท�างานหรืออายุ

งานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน	 ดังนั้นการพัฒนา

ทักษะและการสร้างการมีส่วนร่วมจะท�าให้แรงงานมีแรง

จูงใจในการท�างานมากยิ่งข้ึนซึ่งจะท�าให้งานมีผลสัมฤทธิ์

ท่ีสูงข้ึนด้วยเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะ
	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	หรือหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้ประกอบการควรเพิ่มโอกาสในการ

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรม

ยานยนต์	ตลอดจนการพัฒนาความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับงาน

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีศักยภาพที่จะสร้างผลิตภาพที่สูงข้ึน

	 ผูป้ระกอบการหรอืนายจ้างต้องค�านงึถงึระดบัการ

ศึกษาของผู้ใช้แรงงานเป็นส�าคัญอันดับต้นๆ	เนื่องเนื่องจาก

เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างและจ�านวนชั่วโมงการ

ท�างานนอกเวลา	 โดยมีหลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราค่า

จ้างที่เป็นธรรมและเหมาะสม	 อันเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ให้กับผู้ใช้แรงงานใช้ความรู้ความสามารถในการท�างาน

อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ	(2)	

เพื่อศึกษาสมดุลชีวิตกับการท�างานของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ	 และ	 (3)	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน

การท�างานของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ	ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา	คือ	พนักงานของ	บริษัท	ไทย

ฟิลาเท็กซ์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ�านวนท้ังหมด	218	คน	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ค่าทีแบบ	independent		

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคลทาง

ด้านเพศ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	และอายุงานท่ีแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การโดยภาพรวมแตกต่างกัน	

และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ	ต�าแหน่งงาน	และรายได้ท่ีแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การโดยภาพรวมไม่แตก

ต่างกัน	สมดุลชีวิตกับการท�างาน	ด้านการท�างาน	ด้านส่วนตัว	และด้านสังคม	มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ	และ

พบว่า	แรงจูงใจในการท�างาน	ด้านปัจจัยจูงใจ	ได้แก่	ความส�าเร็จในงาน	และความก้าวหน้าในงาน	และแรงจูงใจในการ

ท�างาน	ด้านปัจจัยค�้าจุน	ได้แก่	ความม่ันคงในงาน	มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	
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Abstract

	 The	objectives	of	 the	 study	were	 (1)	 to	examine	employees’	personal	 factors	 that	 affect	

organizational	commitment	(2)	to	investigate	the	influence	of	employees’	work-life	balance	on	their	

organizational	commitment;	and	(3)	to	study	the	effect	of	work	motivation	on	employees’	organiz 

ational	commitment.	Population	used	in	this	study	were	218	employees	of	Thai	Filatex	Public	Co 

mpany	Limited.	the	research	instrument	used	to	collect	data	was	a	questionnaire.	the	statistics	used	

สมดุลชีวิตกับกำรท�ำงำน และแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของพนักงำน
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to	analyze	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	 independent	sample	t-test,	one-way	

ANOVA,	and	multiple	regression	analysis.	the	study	results	revealed	that	different	personal	factors,	

including	gender,	marital	status,	educational	level,	and	years	of	work	all	affected	organizational	co 

mmitment	differently	whereas	age,	job	position,	and	income	demonstrated	no	effect	on	organizational	

commitment.	Work-life	balance,	including	the	personal	and	social	aspects	of	work,	influenced	the	

employees’	organizational	commitment.	 in	addition,	 it	was	found	that	the	core	elements	of	work	

motivation:	the	motivation	factor	including	achievement,	and	advancement	to	higher	level	tasks;	and	

the	hygiene	factor,	including	job	security,	both	influenced	organizational	commitment	of	employees	

at	a	statistically	significant	level	of	.05.

Keywords: work-life	 balance,	 work	motivation,	motivation	 factor,	 hygiene	 factor,	 organizational	 

																commitment

บทน�ำ
	 ปัจจบุนัทัว่โลกก�าลงัประสบปัญหาของโรคระบาด

โควิด-19	อย่างรุนแรง	ซึ่งสร้างผลกระทบในแนวกว้าง	ทุก

ประเทศต้องปรับใช้มาตรการในการรับมือกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น	 โดยการปิดประเทศเพื่อลดการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	ซึ่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด

ในคร้ังน้ีส่งผลกระทบให้เศรษฐกจิโลกตกต�า่ลงมากยิง่ข้ึน	ไม่

เว้นแม้กระทัง่ประเทศไทยทีม่ปัีจจยัในการกระตุน้เศรษฐกจิ

หลัก	ของประเทศเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว	และการส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม	 ซึ่งได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการปิดประเทศ	 รวมทั้งการที่รัฐบาลมีการ

ประกาศพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปิดสถาณที่เสี่ยงในพื้นที่

ทั่วประเทศ	ที่เป็นแหล่งในการรวมตัวของประชาชน	และ

การควบคมุการเดินทางไปยงัพืน้ทีส่าธารณะอกีด้วย	(รฐับาล

ไทย,	2564)

	 หลายธุรกิจมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ที่เป็นอยู ่โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากมายภายใน

องค์การ	 การปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงาน	 การบริหาร

จัดการ	การวางแผน	การก�าหนดทิศทางและเป้าหมายของ

การด�าเนินงาน	รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และสถานการณ์ทางการเมืองที่ขาด

ความม่ันคงในปัจจุบัน	 ส่งผลให้องค์การต่าง	 ๆ	 ต้องปรับ

ตัวและหากลยุทธ์การด�าเนินงานที่สามารถท�าให้องค์การ

ได้เปรียบคู่แข่งขัน	และองค์การใดจะประสบความส�าเร็จ

ตรงตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่ส�าคัญ

หลายปัจจัย	 ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ

ยิ่งขององค์การท่ีช่วยผลักดันให้สามารถด�าเนินธุรกิจอย่าง

มีประสิทธิภาพได้	และเป็นก�าลังส�าคัญท่ีน�าพาองค์การให้

ขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้

ได้	(มีเดช	นาคะภากร,	2560)

	 เนื่องจาก	บริษัท	ไทยฟิลาเท็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเส ้นด้ายยางยืดไปยัง

ต่างประเทศ	 และยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของ

ประเทศไทย	 ในการผลิตเส้นด้ายยางยืดจะใช้น�้ายางข้น

เป็นวัตถุดิบหลัก	 ซึ่งมีแนวโน้มการปรับฐานราคาสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	 จากความต้องการถุงมือยางท่ีเพิ่มขึ้นใน

ตลาดโลก	 เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โควิด-19	 ท่ีถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการน�าไปผลิตถุงมือ

ยาง	 ซึ่งเป็นท่ีต้องการท่ัวโลกในขณะนี้	 จึงท�าให้มีต้นทุน

ในการผลิตท่ีสูงข้ึน	 และองค์การเป็นองค์การขนาดใหญ่

ท�าให้มต้ีนทนุการบรหิารสงู	องค์การจงึต้องปรบัเปลีย่นการ

บริหารการท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	

เพราะกิจการได้รับผลกระทบโดยตรง	 โรงงานท่ีท�าการ

ผลิตอยู่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นท่ีแพร่ระบาด	 กิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 ล้วนเป็นกิจกรรมเส่ียง
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จากการรวมตัวของประชากรจ�านวนมาก	ส่งผลให้โรงงาน

ต้องมีการปิดกิจการชั่วคราว	 พนักงานอยู่ในสถานะว่าง

งานชั่วคราว	 ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร	 มี

การจัดให้พนักงานท�างานที่บ้าน	 (Work	 From	 Home)		

ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานที่มี

การเปล่ียนแปลง	ทั้งส่วนพฤติกรรมส่วนบุคคล	ครอบครัว	

สังคม	รวมไปถึงสภาพแวดล้อม	อย่างฉับพลัน	เป็นการใช้

ชีวิตวิถีใหม่	 (New	Normal)	 คือการมีโอกาสได้ท�างานท่ี

บ้าน	ลดจ�านวนวันการเข้าออฟฟิศ	หรือการลดการพบปะ

ผู้คนในสังคม	แล้วหันมาใช้ชีวิต	และท�างานที่บ้าน	ท�าให้

ผู้คนมองเห็นแนวทางที่จะสร้างสมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้าน

มากขึ้น	และจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่าง

เวลาส่วนตัว	การงาน	และสังคมให้สมดุลมากย่ิงขึ้น	(กรม

สุขภาพจิต,	2563)

	 สมดุลชีวิตกับการท�างาน	เป็นการบริหารจัดการ

เวลาของแต่ละบุคคลในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่าง

เหมาะสม	การมีเวลาให้ตนเอง	ครอบครัว	รวมไปถึงเวลาใน

การท�างาน	โดยท�าให้ชีวิตส่วนตัวดี	และมีความสุขในการ

ท�างานไปพร้อมกัน	การพัฒนาและสร้างเสริมให้พนักงาน

เกิดความสมดุลชีวิตกับการท�างาน	(Work-life	balance)	

ขึ้นอยู่กับ	ปัจจัยหลายอย่าง	ได้แก่	เพศ	อายุ	บทบาทหน้าท่ี

ในการท�างานและการใช้ชวีติ	การบรหิารเวลาในการท�างาน

ของตนเองและการบรหิารของแต่ละองค์การ	(หทยัทพิย์	ลิว้

สงวนกุล,	2555)	Deery	&	Jago	ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการบุคลากรที่มีความสามารถ	สมดุลชีวิตกับการท�างาน	

และกลยุทธ์การรักษาพนักงาน	โดยพบว่าความสมดุลชีวิต

กับท�างานเป็นหน่ึงในตัวแปรที่ใช้ประกอบแผนการจัดการ

และการรักษาพนักงาน	 ท�าให้พนักงานมีความผูกพันใน

องค์การ	เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน	(Deery,	M.,	&	

Jago,	L.,	2015,	pp.	97-108)

	 แรงจูงใจในการท�างานถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	เป็น

แรงดงึดดูให้พนักงานอยากจะท�างานให้บรรลตุามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	 และต้องมีการพัฒนาขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้า

หมาย	ได้รับการยอมรับ	ท�าให้เกิดแรงกดดันในการท�างาน

ของบุคคลที่จะต้องค่อยปรับตัว	 และไม่หยุดน่ิงอยู่ตลอด

เวลา	(อัญธิกานต์	จีนศรี	และ	กนกพร	ชัยประสิทธิ์,	2564)		

แรงจูงใจในการท�างาน	เป็นความรู้สึกร่วมในทางบวกของ

บุคคลที่มีต่อการท�างาน	เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจาก

การปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน	 จากผลของความ

พึงพอใจจะท�าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น	 อยากท่ีจะ

ท�างาน	 มีความมุ่งมั่น	 ขวัญก�าลังใจ	 สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�างาน	รวมท้ังช่วย

ส่งผลให้ประสบความส�าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่

องค์การตั้งไว้	(จุฑารัตน์	ศรีใย,	2554)	ดังเช่นงานวิจัยเรื่อง	

แรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียน

ของครูโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนมหาชัย	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	ท่ีพบว่า	แรงจูงใจ

ในการท�างานเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียน

ของครูโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนมหาชัย	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(ศศิมาศ	หอมบุญมา,	2558)

	 ซึ่ง	(Allen	&	Meyer,	1990,	pp.	1-8)	ได้อธิบาย

ความผูกพันในองค์การว่าหมายถึง	ความรู้สึกและทัศนคติ

ทางบวกท่ีมีต่อองค์การ	ความเต็มใจท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การและความตั้งใจท�างานอย่างเต็มท่ี	 เป็นสิ่งท่ีอยาก

ให้ท�างานอยู่ในองค์การ	 มีความจงรักภักดีและยังคงอยู่

กับองค์การ	 โดยได้แบ่งความผูกพันในองค์การออกเป็น	

3	ด้าน	ดังนี้	ความผูกพันด้านจิตใจ	ความผูกพันด้านการ

คงอยู่	และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน	ซ่ึงความผูกพันใน

องค์การเป็นสิง่ทีห่ลายองค์การพยายามท่ีจะสร้างให้เกดิขึน้	

พนกังานหนึง่คนจะมคีวามผกูพนัต่อองค์การได้ในระดบัหนึง่	

จะต้องผ่านประสบการณ์ในด้านการท�างานท่ีดี	การมีส่วน

ร่วมในการท�างาน	ความสามารถรับรู้ว่างานท่ีตนเองท�าอยู่

มีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในองค์การ	ตลอดจนกระท่ังมีความ

เชื่อมั่นและเกิดความรู้สึกผูกพัน	ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น

กับตัวบุคคล	เป็นสิ่งท่ีท�าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน

การท่ีจะท�างานกับองค์การต่อไป	โดยไม่มีแนวโน้มท่ีจะลา

ออก	ส่งผลให้เกิดความผูกพันในองค์การในระยะยาว	(ศศิ

นันท์	ทิพย์โอสถ	และ	กฤษดา	เชียรวัฒนสุข,	2556)
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ภำพ 1 อัตราการลาออกจากงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563

ที่มำ: กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน. (2564). วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2560-2563, กรมการจัดหางาน,  

       กระทรวงแรงงาน

	 จากกราฟแสดงอัตราการลาออกของพนักงานใน

ปีพ.ศ.	2560	ที่สูงถึงร้อยละ	16.6	 ในปีพ.ศ.	2561	คาด

ว่าการลาออกของพนักงาน	 (turn	 over)	 จะสูงถึงร้อย

ละ	 14-15	 อัตราการลาออกของพนักงาน	 ในปี	 62	 พบ

ว่า	พนักงานลาออกจากองค์การโดยความสมัครใจร้อยละ	

15.3	ส่วนในปีพ.ศ.	2563	ยังเป็นปีท่ีมีอัตราพนักงานท่ีลา

ออกโดยสมัครใจต�่าท่ีสุดในรอบทศวรรษ	โดยมีอัตราท่ีลด

ต�่าลงเหลือแค่ร้อยละ	11.9	เท่านั้น	จากข้อมูลข้างต้นแสดง

ถึงอัตราการลาออกของพนักงานที่มีแนวโน้มลดลงซึ่งอาจ

จะเกิดจากพนักงานมีความผูกพันในองค์การเพิ่มมากขึ้น	

(กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน,	 2564)	 จึงท�าให้มีความ

สนใจที่จะท�าการศึกษาเรื่อง	สมดุลชีวิตกับการท�างาน	และ

แรงจูงใจในการท�างานของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันในองค์การ	ทั้งนี้	เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพัน

ของพนักงานต่อองค์การ	 ซึ่งผลดังกล่าวสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การหรือธุรกิจสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ขององค์การ	 เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและ

ความทุ่มเทในการท�างาน	ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การท�างานและความส�าเร็จขององค์การได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่ง

ผลต่อความผูกพันในองค์การ

	 2.	เพือ่ศกึษาสมดลุชวีติกบัการท�างานของพนกังาน

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ

	 3.	เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลชีวิตกับการท�างาน	

(Work-life	 Balance)	 สังคมเศรษฐกิจของไทย	 ได้มี

การศึกษาเรื่อง	 สมดุลชีวิตกับการท�างานของพนักงาน

ในองค์การรัฐ	 โดย	 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน,	 2549)	 ได้ให้ความหมายว่า	 การก�าหนดระยะ

เวลาในการด�าเนินชีวิตให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมส�าหรับงาน	

ครอบครัว	สังคม	และตนเอง	หลักการก�าหนดการรับรู้ถึง

ระดับความสมดุลดังกล่าวของแต่ละบุคคล	 คือความรู้สึก

ท่ีว่าตนจะมีอ�านาจเพียงพอในการจัดการภาระหน้าที่การ

งานรวมถึงกิจกรรมต่างๆ	 และการบริหารเวลาท่ีจะใช้ใน

การปฏิบัติงาน	ให้เหมาะกับสภาพความต้องการของตนเอง	

โดยได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 พ.ศ.2554-2556	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	2553)	เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ท้ังทางด้านสังคม	การเมือง	

เศรษฐกิจ	 และการบริหารองค์การ	 มีหลักการเพื่อให้เกิด

ความสุขในการท�างาน	 และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับ
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การท�างาน	 ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท�างาน	ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	1)	ด้านการ

ท�างาน	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

การท�างาน	เพื่อให้พนักงานท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	มี

ขวัญก�าลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบผล

งานที่มีคุณภาพแก่องค์การ	ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

ในการพัฒนาและน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จ	2)	ด้าน

ส่วนตัว	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

ส่วนตัว	เพื่อให้มีความสุข	สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็ง

แรง	มคีวามสมดลุระหว่างชวีติการท�างานกบัชวีติส่วนตวั	3)	

ด้านสังคม	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	3	การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

สังคม	เพื่อให้พนังงานทุกระดับชั้นมีความสัมพันธ์ที่ดี	เข้าใจ

กัน	มีความรักใคร่สามัคคีกัน	และภาคภูมิใจในองค์การ	4)	

ด้านเศรษฐกิจ	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	4	การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านเศรษฐกิจ	เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การเงิน	และความม่ันคงในการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง

	 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับแรงจงูใจเป็นปัจจยัท่ีส�าคญั

อย่างหน่ึงที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระท�าพฤติกรรมต่าง	ๆ 	

ที่พึงประสงค์ได้ด้วยความเต็มใจและพอใจ	เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายของการท�างานที่ก�าหนดไว้	ไม่ได้ใช้แค่ความสามารถ

ของบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	และแรงจูงใจยังสามารถ

อธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรม	 และสามารถใช้พยากรณ์

หรือคาดเดาพฤติกรรมของบุคคลได้	 แรงจูงใจจึงเป็นอีก

ปัจจัยที่ท�าให้ทราบได้ว่า	 ท�าไมบุคคลถึงได้มีพฤติกรรม

เช่นน้ัน	อะไรเป็นต้นเหตุที่จูงใจให้บุคคลมุ่งมั่นที่จะกระท�า

พฤติกรรมนั้น

	 แรงจูงใจในการท�างาน	(Herzberg,	1959)	ทฤษฎี

สองปัจจัย	ประกอบด้วย	ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน	ดังนี้	

ปัจจัยจูงใจ	ได้แก่	1)	ความส�าเร็จในงาน	หมายถึง	พนักงาน

มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานได	้

และรู้จักป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได	้2)	การได้รับการ

ยอมรับ	 หมายถึง	 การที่พนักงานได้รับการยอมรับนับถือ

จากบุคคลในหน่วยงาน	 ได้แก่	 ผู้บังคับบัญชา	 เพ่ือนร่วม

งาน	หรือบุคคลอื่น	ซึ่งอาจแสดงออกโดยการยกย่องชมเชย	

การให้ก�าลังใจ	การแสดงความยินดี	และการแสดงออกท่ี

ท�าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ	3)	ลักษณะของ

งาน	 หมายถึง	 งานที่คุณได้ปฏิบัติ	 เป็นงานที่มีคุณค่ารวม

ท้ังสามารถท�าให้พนักงานในองค์การปฏิบัติงานได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ	มีลักษณะงานท่ีน่าสนใจ	สามารถแสดงความ

คิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์ผลงานได้	 4)	 ความรับผิดชอบใน

งาน	หมายถึง	การจัดล�าดับงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแล

งานใหม่ๆ	ในการท�างานของพนักงาน	และมีอ�านาจอย่าง

เต็มท่ี	ตลอดจนมีอิสระในการปฏิบัติงาน	5)	ความก้าวหน้า

ในงาน	หมายถึง	พนักงานได้รับโอกาส	การเลื่อนข้ัน	เลื่อน

ต�าแหน่งให้สงูขึน้	และได้รบัโอกาสในการหาความรูเ้พิม่เตมิ	

เพื่อการพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และทักษะท่ีเพิ่มขึ้น

ในวิชาชีพ	ตลอดจนการศึกษาต่อ	ฝึกอบรม	ดูงาน	เป็นต้น	

	 ปัจจยัค�า้จนุ	ได้แก่	1)	นโยบายและการบรหิารงาน	

หมายถึง	ความสามารถท่ีผู้บังคับบัญชาขององค์การ	ในการ

จัดการและการบริหารงาน	จัดล�าดับเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ของ

การท�างาน	และสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายขององค์การ	2)	

ผลตอบแทนและสวัสดิการ	หมายถึง	ผลตอบแทนจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ	 ตามความเหมาะของ

เงินเดือน	 และตามความเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ	 มี

สวัสดิการจากทางองค์การมอบให้นอกเหนือจากเงินเดือน	

เป็นไปตามกฎหมายหรือมากกว่าตามความเหมาะสม	 3)	

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 หมายถึง	 การมีปฏิสัมพันธ์

ของพนักงานกับผู้ร่วมงานอื่น	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นกิริยา	ท่าทาง	

หรือวาจา	 ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 4)	 สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 หมายถึง	 ความรู้สึกเชื่อมั่นและ

ศรัทธาในวิชาชีพ	ต�าแหน่งหน้าที่ในการท�างานที่ตนรับผิด

ชอบ	 ตามโครงสร้างขององค์การ	 สภาวะท่ีเหมาะสมของ

องค์การ	สถานท่ีท�างาน	สภาพการท�างานท่ีเป็นกายภาพ	

เช่น	สภาพแวดล้อม	แสง	เสียง	อากาศ	รวมท้ังลักษณะสิ่ง

แวดล้อมอื่นๆ	5)	ความม่ันคงในงาน	หมายถึง	ความรู้สึก

ของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานในความมั่นคงของการ

ท�างานนั้น	 ต�าแหน่งงาน	 และความยั่งยืนของอาชีพหรือ

ความมัง่คงขององค์การ	6)	การบงัคบับญัชาและการควบคมุ

ดูแล	หมายถึง	การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหารระดับ

สูงในเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถของพนักงาน	 การ 

กระจายงาน	การมอบหมายอ�านาจ	ความยุติธรรมในการ

ด�าเนินงานและการบริหารงาน

	 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันในองค์การ	

(Organizational	Commitment)	ตามท่ี	Steers	(1977	

อ้างถึงใน	ศุลีพร	จิตต์เที่ยง,	2554,	น.22)	ได้กล่าวว่า	ความ

เช่ือมั่นยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็นความสัมพันธ์ท่ีเหนียว

แน่นของสมาชิกในองค์การและเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกใน
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องค์การมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน	ๆ 	และแสดง

ตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ	มีความเต็มใจในการ

ที่จะอุทิศทั้งก�าลังแรงกายและแรงใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ขององค์การอย่างสุดความสามารถ	ซึ่งแสดงได้	3	รูปแบบ	

ดังนี้

	 1.	 ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ	 หมายถึงเป้าหมาย

ขององค์การ	 และเป้าหมายของส่วนบุคคลสามารถร่วม

กันแล้วไปในทิศทางเดียวกันได้	หรือมีความสอดคล้องกัน	

รู้สึกมีความยินดี	 และภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์การ	มีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ

องค์การ	 และเชื่อว่าองค์การจะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จได้	

และเห็นทางที่จะท�าให้องค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว	้

รู้สึกว่าตนมีโอกาส	 และสามารถที่จะประสบความส�าเร็จ

จากการท�างานได้

	 2.	 ความเต็มใจที่จะทุ ่มเทความพยายามเพื่อ

องค์การ	หมายถึงการแสดงออกในการพยายามอย่างเต็ม

ที่เต็มใจ	 และตั้งใจท่ีจะอุทิศทั้งแรงกายแรงใจ	 และสติ

ปัญญาให้ในการท�างานเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้า

ขององค์การ	 ช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้องค์การบรรลุเป้า

หมายตามที่วางไว้	หรอือยู่ในสถานะทางธุรกจิที่ดี	มีรปูแบบ

พฤติกรรมท่ีคงเส้นคงวาในการท�างาน	 จึงท�าให้มีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดีอยู่เสมอ	ถึงแม้มีปัญหาเกิดข้ึนก็จะพยายาม

ช่วยกันแก้ไขปัญหา

	 3.	ความปรารถนาท่ีจะรกัษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชกิ

ขององค์การ	หมายถึง	การแสดงออกถึงการมคีวามรูส้กึภกัดี

ซ่ือสัตย์ต่อองค์การ	และเป็นการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยไม่มีการโยกย้าย	 เปลี่ยนแปลงที่ท�างาน	 จนถึงความ

สัมพันธ์อันดีที่มีกับเพื่อนร่วมงานในทางท่ีดีข้ึน	 เกิดจาก

ความตั้งใจ	ความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็น

สมาชิกขององค์การต่อไป	ไม่คิดท่ีจะลาออก	ไม่ว่าองค์การ

จะอยู่ในสภาวะปกติหรือในสภาวะวิกฤติการณ์ก็ตาม	 จะ

อยู่เพื่อท�างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พัชร์หทัย	 จารุทวีผลนุกูล,	

ธัญวฤณ	วัทโล	และวิลาสิณี	สุดประเสริฐ	(2563)	ท่ีท�าการ

ศกึษา	เรือ่ง	ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อความผกูพนัในองค์การของ

พนักงาน	บริษัท	เอสเอสเค	โลจิสติกส์	จ�ากัด	และงานวิจัย

ของอทิตยา	เล็กประทุม	และเฉลิมขวัญ	สิงห์วี	(2563)	ที่

ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท�างาน	ความสมดุลระหว่างชีวิต

และการท�างานกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 	 			ตัวแปรอิสระ	(X)	 	 	 	 				 ตัวแปรตาม	(Y)

  ปัจจัยส่วนบุคคล
		-	เพศ	 	 -	อายุ
		-	สถานภาพ		 -	ระดับการศึกษา
		-	ต�าแหน่งงาน	 -	รายได้

		-	อายุงาน

  สมดุลชีวิตกับกำรท�ำงำน
		1.	ด้านการท�างาน	 3.	ด้านสังคม
		2.	ด้านส่วนตัว	 4.	ด้านเศรษฐกิจ

		(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	2553)

  แรงจูงใจในกำรท�ำงำน
		1.	ปัจจัยจูงใจ	 	 2.	ปัจจัยค�้าจุน
			-	ความส�าเร็จในงาน	 -	นโยบายและการบริหารงาน
			-	การได้รับการยอมรับ	 -	ผลตอบแทนและสวัสดิการ
			-	ลักษณะของงาน	 	 -	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
			-	ความรับผิดชอบในงาน	 -	สภาพแวดล้อมในการท�างาน
			-	ความก้าวหน้าในงาน	 -	ความมั่นคงในงาน
	 	 	 -	การบังคับบัญชาและการ	ควบคุมดูแล
	 	 (Herzberg,	1959)

  ควำมผูกพันในองค์กำร
		-	ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ 
			เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
		-	ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อ 
				องค์การ
		-	ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็น 
				สมาชิกขององค์การ
															(Steers,	1977)

ภำพ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน	เพศ	อายุ	สถานภาพ	

ระดับการศึกษา	 ต�าแหน่งงาน	 รายได้	 และอายุงาน	 ของ

พนักงานที่แตกต่างกัน	ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ

	 2.	สมดลุชวีติกบัการท�างานของพนักงาน	มอีทิธพิล

ต่อความผูกพันในองค์การ

	 3.	แรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน	มีอิทธิพล

ต่อความผูกพันในองค์การ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ส�าหรับการศึกษา	เรื่อง	สมดุลชีวิตกับการท�างาน	

และแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานที่ส่งผลต่อความ

ผูกพันในองค์การ	 ในครั้งนี้ 	 เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	 Research)	 โดยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ	

(Survey	 Research	 Method)	 และมีวิธีการเก็บข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ซึ่งผู้ท�าการศึกษา	

ได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการศึกษา	โดยมีล�าดับขั้น

ตอนในการศึกษา	และมีระเบียบวิธีการศึกษาในด้าน	การ

ก�าหนดประชากร	 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 การเก็บรวมรวบ

ข้อมูล	การจัดท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล	รวมถึงสถิติท่ีใช้

ในการศึกษา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ	พนักงาน	

บริษัท	ไทยฟิลาเท็กซ์	จ�ากัด	 (มหาชน)	จ�านวนประชากร

ทั้งหมด	218	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563)	ซ่ึง

เป็นประชากรที่มีจ�านวนนับได้แน่นอน	 (Finite	 popul 

ation)	ทั้งหมดของ	บริษัท	ไทยฟิลาเท็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ที่มีจ�านวนที่แน่นอน	สามารถนับออกมาเป็นจ�านวนตัวเลข

ได้ครบถ้วน	เพ่ือให้ได้ค่าสถติิอย่างสมบรูณ์	ผูศ้กึษาจงึด�าเนนิ

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรท้ังสิ้น	218	คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป ็น

แบบสอบถาม	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจาก

ประชากร	ซ่ึงผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยการศึกษาและค้นคว้า

จาก	แนวคิดและทฤษฎีต่าง	ๆ	รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

น�ามาเป็นแนวคิดในการสร้างและออกแบบสอบถาม	 ซึ่ง

เป ็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบปลายปิด	 (Close	

Ended	 Question)	 โดยแบ่งออกได้เป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก่	

ส่วนที่	 1)	 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้

ตอบแบบสอบถาม	ซึ่งลักษณะของค�าถามจะมีค�าตอบแบบ

หลายตัวเลือก	(Multiple	Choice	Question)	จ�านวน	7	

ข้อ	โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงข้อเดียว	(Check	

List)	ท่ีตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วน

ที่	2)	แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมดุลชีวิตกับการ

ท�างาน	มีจ�านวนท้ังสิ้น	 20	ข้อ	 ส่วนท่ี	 3)	 แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ	มีจ�านวนข้อค�าถาม	22	ข้อ	

ส่วนที่	4)	แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ

ความผูกพันในองค์การ	มีจ�านวนข้อค�าถาม	15	ข้อ	รวมข้อ

ค�าถามท้ังสิ้น	64	ข้อค�าถาม

	 ก�าหนดค่าคะแนนของแบบสอบถามส่วนที่	 2	

ส่วนท่ี	 3	 และส่วนท่ี	 4	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	5	ระดับ	ตามรูปแบบของ	Likert’s	Scale	

ใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค	 (Interval	

Scale)	 น�าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 3	

ท่าน	เพ่ือท�าการตรวจสอบและพิจารณาถึงความเที่ยงตรง

ในเชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	เมื่อได้รับการพิจารณา

และตรวจสอบแล้ว	 จึงหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถามโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม	

(Index	of	Item-Objective	Congruence	:	IOC)	เกณฑ์

ในการเลือกข้อค�าถามจะท�าการพิจารณาจากค่า	 IOC	ซึ่ง

ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ	0.50	 ข้ึนไป	ผู้ศึกษาจึงจะน�า

แบบสอบถามไปทดสอบค่าความเช่ือมั่นต่อไป	โดยทดลอง

ใช้	(try	out)	กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	30	

ชดุ	จากนัน้น�าแบบสอบถามไปหาค่าความเชือ่ม่ัน	โดยวิธหีา

ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา	โดยค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าเท่ากับ	0.981	และได้

จัดท�าแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การศึกษาเรื่อง	สมดุลชีวิตกับการท�างาน	และแรง

จูงใจในการท�างานของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันใน

องค์การ	โดยเลือกศึกษาจาก	บริษัท	ไทยฟิลาเท็กซ์	จ�ากัด	

(มหาชน)	และผู้ศึกษาได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

ข้ันตอน	ดังนี้

	 1.	 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	

ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมไว้	 ดังนี	้
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หนังสือพิมพ์	 วารสาร	 สื่อสิ่งพิมพ์ต ่าง	 ๆ	 ข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต	 หนังสือทางวิชาการ	 บทความ	 สารนิพนธ์	

วิทยานิพนธ์	และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2.	แหล่งข้อมูลปฐมภูม	ิ(Primary	Data)	ซ่ึงได้จาก

การใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่

ตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายประชากรทั้งหมดจ�านวน	218	คน	

ซึ่งเป็นพนักงานของ	บริษัท	ไทยฟิลาเท็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	

มีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้	1)	ผู้ศึกษาขอหนังสือราชการ

จากบัณฑิตวิทยาลัย	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี	เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล	ถึง	บริษัท	ไทย

ฟิลาเท็กซ์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 2)	 ผู้ศึกษาน�าแบบสอบถาม

ไปด�าเนินการสอบถามกับพนักงานของ	 บริษัท	 ไทยฟิ

ลาเท็กซ์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยเก็บจากประชากรท้ังหมด	

3)	 น�าแบบสอบถามมาลงรหัส	 เพ่ือน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติต่อไป

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	SPSS	(Statistical	Package	

for	the	Social	Sciences)	โดยวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ความถ่ี	

ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ค่า

ทีแบบ	independent	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว	และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	ด้วยวิธีการน�า

เข้าตัวแปร	แบบ	Enter

ผลกำรวิจัย
	 ผู้ศึกษาท�าการสรุปผลการวิจัยตามล�าดับของการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	5	ส่วนประกอบด้วย

	 ส่วนที่	 1	 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน

ลักษณะส่วนบุคคล

	 	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ของพนักงานของ	บริษัท	ไทยฟิลาเท็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	

จ�านวนท้ังหมด	218	คน	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย	อายุระหว่าง	31	–	40	ปี	มีสถานภาพ

สมรส	/	อยู่ด้วยกัน	โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับ

ปริญญาตรี	ท�างานในต�าแหน่งฝ่ายผลิตจ�านวน	91	คน	มี

รายได้ต่อเดือนอยู่ที่	10,001	–	20,000	บาท	และพบว่า	

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท�างานอยู่ท่ี	1	–	3	ปี

	 ส่วนท่ี	 2	 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมดุลชีวิต

กับการท�างาน

	 	 พนักงานมีความสมดลุชีวติกบัการท�างาน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.483	โดยพบว่า	พนักงานมีความสมดุลชีวิตกับการท�างาน

ด้านสังคมมากท่ีสุด	โดยมีค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	4.510	รองลง

มา	คือ	องค์ประกอบด้านส่วนตัว	มีค่าเฉลี่ย	=	4.506	และ

ท่ีน้อยท่ีสุด	คือ	ด้านการท�างาน	โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนต�่า

ท่ีสุด	คือ	4.448

	 ส่วนท่ี	3	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการ

ท�างาน

	 	 พนักงานมีแรงจูงใจในการท�างานโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.473	โดย

พนักงานมีแรงจูงใจในการท�างานทุกองค์ประกอบรายด้าน

มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด	 โดยองค์ประกอบ

ค�้าจุน	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	มีค่าเฉลี่ยคะแนน

สูงท่ีสุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.560	รองลงมา	คือ	องค์ประกอบ

จูงใจ	ด้านความรับผิดชอบในงาน	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.553	

และด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล	 มีค่าเฉลี่ย

คะแนนต�่าท่ีสุด	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.385

	 ส่วนท่ี	 4	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันใน

องค์การ

	 	 พนักงานมีความผูกพันในองค์การโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.498	โดย

พบว่า	พนักงานมีความผูกพันในองค์การ	ด้านความเต็มใจ

ท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การมากท่ีสุด	โดยมีความ

ผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.542	 รอง

ลงมา	คือ	ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ	โดยมีความผูกพันอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.480	และพบว่า	พนักงาน

มีความผูกพันต่อองค์การ	 ด้านความปรารถนาท่ีจะรักษา

ไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การน้อยที่สุด	 โดยมีความ

ผูกพันอยู่ในระดับมากท่ีสุด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.473

	 ส่วนท่ี	5	ผลการทดสอบสมมติฐาน

	 	 สมมตฐิานที	่1	ปัจจยัส่วนบคุคลทางด้าน

เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งงาน	ราย

ได้	และอายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความ

ผูกพันในองค์การท่ีแตกต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันในองค์การของพนักงาน จ�าแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล

ลักษณะปัจจัยส่วน

บุคคล

ควำมผูกพันในองค์กำร

ด้ำนควำมเชื่อมั่น

อย่ำงแรงกล้ำและกำร

ยอมรับเป้ำหมำยและ

ค่ำนิยมขององค์กำร

ด้ำนควำมเต็มใจที่จะ

ทุ่มเทควำมพยำยำม

เพื่อองค์กำร

ด้ำนควำมปรำรถนำ

ที่จะรักษำไว้ซึ่งควำม

เป็นสมำชิกของ

องค์กำร

ภำพรวม

เพศ √ √ √ √

อายุ √ - - -

สถานภาพ √ - - √

ระดับการศึกษา √ √ √ √

ต�าแหน่งงาน - - - -

รายได้ √ - - -

อายุงาน √ - - √

สัญลักษณ์	 √	คือ	แตกต่าง	สัญลักษณ์	 -	 คือ	 ไม่แตกต่าง	 

	 จากตารางที่	 1	 ผลการทดสอบความผูกพันใน

องค์การของพนกังานทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลทางด้านเพศ	อายุ	

สถานภาพ	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งงาน	รายได้และอายุ

งานของพนักงานที่แตกต่างกัน	ด้วยสถิติ	t-test	/	F-test	

(One	Way	 ANOVA)	 พบว่า	 1)	 พนักงานที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลด้านเพศ	 อายุ	 สถานภาพ	 ระดับการศึกษา	 รายได	้

และอายุงานที่แตกต่างกัน	มีความผูกพันในองค์การ	ด้าน

ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

2)	 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ	 และระดับการ

ศึกษาที่แตกต่างกัน	 มีความผูกพันในองค์การ	 ด้านความ

เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	3)	พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านเพศ	และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน	มีความผูกพัน

ในองค์การ	ด้านความปรารถนาท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็น

สมาชกิขององค์การแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ	4)	

ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	

และอายุงานท่ีแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ

โดยภาพรวมแตกต่างกัน	 และทางด้านอายุ	 ต�าแหน่งงาน	

รายได้ที่แตกต่างกัน	 ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่	 2	 สมดุลชีวิตกับการท�างานของ

พนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ
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ตำรำง 2

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างสมดุลชีวิตกับการท�างานของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อภาพรวมของความผูกพัน

ในองค์การ

สมดุลชีวิตกับกำร

ท�ำงำน

Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

b SE
b

β
(Constant) 2.282 0.192 11.905 0.000**

ด้านการท�างาน 0.177 0.053 0.261 3.365 0.001** 0.453 2.205

ด้านส่วนตัว 0.135 0.040 0.221 3.379 0.001** 0.641 2.561

ด้านสังคม 0.117 0.040 0.186 2.961 0.003** 0.695 2.439

ด้านเศรษฐกิจ 0.066 0.039 0.136 1.696 0.091 0.423 2.366

R	=	0.646			R2	=	0.418			Adjusted	R2	=	0.407			SE
EST

	=	0.240			F	=	38.211			p	=	0.000

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางที	่2	ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู

ระหว่างสมดุลชีวิตกับการท�างานของพนักงานที่มีอิทธิพล

ต่อภาพรวมของความผูกพันในองค์การ	พบว่า	การตรวจ

สอบข้อตกลงเบ้ืองต้นว่า	 ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์

กันเองในระดับที่สูงมาก	 (ไม่เกิด	 Multicollinearity)	

ท�าการตรวจสอบ	Multicollinearity	จะใช้ค่า	Variance	

inflation	factor	(VIF)	และค่า	Tolerance	โดยมีเกณฑ์

การตรวจสอบ	ดังนี้	VIF	ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน	10	หาก

เกินกว่าน้ีแสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองใน

ระดับท่ีสูงมาก	และหากค่า	Tolerance	<	0.2	แสดงว่า	

เกิด	Multicollinearity	จากผลการวิเคราะห์จะพบว่า	ค่า	

VIF	สูงสุดที่ได้มีค่า	2.205	ซึ่งไม่เกิน	10	และค่า	Tolerance	

ที่มีค่าน้อยที่สุด	0.423	ซึ่งไม่ต�่ากว่า	0.2	แสดงว่า	ตัวแปร

อิสระไม่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือไม่เกิด	Multico 

llinearity

	 ดังนั้นจากผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย	พบ

ว่า	ในภาพรวมปัจจัยท้ัง	4	ตัว	เมื่อวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุคูณ	 (Multiple	 Regression	 Analysis)	 พบว่า	

สมดุลชีวิตกับการท�างาน	 ด้านการท�างาน	 ด้านส่วนตัว	

และด้านสังคม	มีอ�านาจในการพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อ

ตัวแปรตาม	ร้อยละ	41.80	(R2	=	0.418)	ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ	 58.20	 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น	 ๆ	 โดยมี

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์	เท่ากบั	0.240	

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	เท่ากับ	0.646	ค่าคงที่

ของสมการพยากรณ์	ในรูปแบบคะแนนดิบ	เท่ากับ	2.282	

และค่าของตัวแปรทั้ง	3	ตัว	สามารถคาดคะเนระดับความ

ผูกพันในองค์การได้จากสมการถดถอยดังนี้

	 สมการถดถอยท่ีค�านวณโดยใช้คะแนนดิบ	คือ

	 ความผูกพันในองค์การ	=	2.282	+	0.177	(ด้าน

การท�างาน)	+	0.135	(ด้านส่วนตัว)	+	0.117	(ด้านสังคม)

สมมตฐิานท่ี	3	แรงจงูใจในการท�างานของพนกังานมอิีทธพิล

ต่อความผูกพันในองค์การ
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ตำรำง 3

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างแรงจูงใจในการท�างานท่ีมีอิทธิพลต่อภาพรวมของความผูกพันในองค์การ

แรงจูงใจในกำรท�ำงำน Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

b SE
b

β
(Constant) 1.688 0.213 7.918 0.000**

ปัจจัยจูงใจ

(Motivation Factors)

ความส�าเร็จในงาน 0.208 0.044 0.277 4.669 0.000** 0.648 2.543

การได้รับการยอมรับ 0.038 0.034 0.067 1.102 0.272 0.624 2.603

ลักษณะของงาน 0.048 0.034 0.091 1.384 0.168 0.533 2.876

ความรับผิดชอบในงาน 0.056 0.041 0.083 1.375 0.171 0.626 2.597

ความก้าวหน้าในงาน 0.085 0.039 0.177 2.192 0.030* 0.352 2.841

ปัจจัยค�้ำจุน

(Hygiene Factors)

นโยบายและการบริหาร

งาน

0.004 0.035 0.009 0.117 0.907 0.399 2.506

ผ ล ต อ บ แ ท น แ ล ะ

สวัสดิการ

0.009 0.031 0.019 0.292 0.771 0.528 2.895

ความสัมพันธ ์ระหว ่าง

บุคคล

0.036 0.038 0.066 0.951 0.343 0.480 2.081

สภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน

0.063 0.042 0.099 1.503 0.134 0.532 2.880

ความม่ันคงในงาน 0.130 0.042 0.189 3.063 0.002** 0.604 2.655

การบงัคบับญัชาและการ

ควบคุมดูแล

-0.048 0.038 -0.081 -1.278 0.203 0.566 2.765

R	=	0.727			R2	=	0.529			Adjusted	R2 =	0.503			SE
EST

	=	0.219			F	=	20.993			p	=	0.000

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางที่	 3.	 ผลการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณระหว่างแรงจูงใจในการท�างานที่มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันในองค์การ	พบว่า	การตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น

ว่า	ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเองในระดับที่สูงมาก	

(ไม่เกิด	Multicollinearity)	ท�าการตรวจสอบ	Multico 

llinearity	 จะใช้ค่า	 Variance	 inflation	 factor	 (VIF)	

และค่า	Tolerance	โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ	ดังนี้	VIF	

ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน	10	หากเกินกว่านี้แสดงว่าตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธ์กันเองในระดับท่ีสูงมาก	และหากค่า	

Tolerance	<	0.2	แสดงว่า	เกิด	Multicollinearity	จาก

ผลการวิเคราะห์จะพบว่า	 ค่า	 VIF	 สูงสุดท่ีได้มีค่า	 2.895	

ซ่ึงไม่เกิน	10	และค่า	Tolerance	ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด	0.352	

ซ่ึงไม่ต�่ากว่า	0.2	แสดงว่า	ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์

กันในระดับสูงหรือไม่เกิด	Multicollinearity



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 103

	 ดังนั้นจากผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย	พบ

ว่า	ในภาพรวมปัจจัยทั้ง	11	ตัว	เมื่อวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	พบว่า	แรง

จูงใจในการท�างาน	ด้านปัจจัยจูงใจ	(Motivation	Factors)	

ประกอบด้วย	ด้านความส�าเร็จในงาน	ด้านความก้าวหน้า

ในงาน	และปัจจัยค�้าจุน	 (Hygiene	Factors)	ด้านความ

มั่นคงในงาน	 มีอ�านาจในการพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อ

ตัวแปรตาม	ร้อยละ	52.90	(R2	=	0.529)	ส่วนที่เหลืออีก

ร้อยละ	 47.10	 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น	 ๆ	 โดยมี

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์	เท่ากบั	0.219	

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	เท่ากับ	0.727	ค่าคงท่ี

ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ	เท่ากับ	1.688	

และค่าของตัวแปรนี้	สามารถคาดคะเนระดับความผูกพัน

ในองค์การได้จากสมการถดถอยดังนี้

	 สมการถดถอยที่ค�านวณโดยใช้คะแนนดิบ	คือ

	 ความผูกพันในองค์การ	=	1.688	+	0.208	(ความ

ส�าเร็จในงาน)	+	0.085	(ความก้าวหน้าในงาน)

	 						+	0.130	(ความมั่นคงในงาน)

กำรอภิปรำยผล
	 ผลการศึกษาสมดุลชีวิตกับการท�างาน	 และแรง

จูงใจในการท�างานของพนักงานส่งผลต่อความผูกพันใน

องค์การ	พบว่า

	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ	 ที่แตกต่างกัน	

ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การท่ีแตกต่างกันโดยเพศหญิง	

จะมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมมากกว่าเพศชาย	

และทางด้านสถานภาพ	ทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง

กัน	ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การโดยภาพรวมแตกต่าง

กัน	โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ	พัชร์หทัย	

จารุทวีผลนุกูล,	ธัญวฤณ	วัทโล	และวิลาสิณี	สุดประเสริฐ	

(2563)	 ที่ท�าการศึกษา	 เร่ือง	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันในองค์การของพนักงาน	บริษัท	 เอสเอสเค	โลจิสติ

กส์	จ�ากัด	ซึ่งพบว่า	เพศท่ีแตกต่างกัน	สถานภาพสมรสท่ี

แตกต่างกัน	และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน	มีอิทธิพล

ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานที่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และปัจจัยส่วนบุคคลทาง

ด้านอายุงานที่แตกต่างกัน	ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ

โดยภาพรวมแตกต่างกัน	โดยผลการศึกษาที่พบ	สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของอทิตยา	 เล็กประทุม	 และเฉลิมขวัญ	 

สิงห์วี	 (2563)	 ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท�างาน	ความ

สมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานกับความผูกพันต่อ

องค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง	

ซึง่ผลการศกึษาพบว่า	ประสบการณ์ท�างานพยาบาลวชิาชพี

ท่ีแตกต่างกัน	มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน

	 2.	 สมดุลชีวิตกับการท�างาน	 มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	

โดยพบว่า	 สมดุลชีวิตกับการท�างาน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน,	2553)	1)	ด้านการท�างาน	

มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 0.05	 เนื่องจากบรรยากาศในการท�างาน	 ที่

มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 รวมทั้งมี

เครื่องมือเครื่องใช้	อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เหมาะสม	

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จึงเป็นการเสริมก�าลังใจในการ

ท�างานให้พนักงานท�างานกันอย่างมีความสุข	และส่งผลให้

เกิดความผูกพันในองค์การได้	2)	ด้านส่วนตัว	มีอิทธิพลต่อ

ความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	เนื่องจากภาระในการท�างานของพนักงานไม่กระทบ

ต่อการใช้ชีวิตส่วนตัวมากเกินไป	พนักงานสามารถมีเวลา

หลังเลิกงานเพื่อไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง	

และครอบครัวได้อย่างไม่บกพร่อง	 จะส่งผลให้พนักงาน

มีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่นและเข้มแข็ง	 มีความปกติสุข	 ไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจในการท�างาน	สามารถ

ท�างานได้อย่างมคีวามสขุ	ส่งผลให้พนกังานเกิดความผกูพนั

ในองค์การได้	 3)	 ด้านสังคม	 มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน

องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05	เนื่องจาก

การที่พนักงานได้ท�างานในองค์การที่มีคุณภาพชีวิตด้าน

สังคม	เพื่อให้พนังงานทุกระดับชั้นมีความสัมพันธ์ที่ดี	เข้าใจ

กัน	มีความรักใคร่สามัคคีกัน	ย่อมท�าให้พนักงานสามารถ

ท�างานได้อย่างมีความสุข	และส่งผลให้พนักงานเกิดความ

ผูกพันในองค์การได้	นอกจากนั้นยังพบว่า	ด้านเศรษฐกิจ	

ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	เนื่องจากความสมดุลในการท�างาน	ด้าน

เศรษฐกจิในการศกึษานีห้มายถึง	การบรหิารจดัการด้านการ

เงินและการออม	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายและ

ยึดหลักด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่ง

ปัจจัยนี้เป็นสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือการดูแลควบคุมขององค์การ

ได้	 ดังนั้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจจึงเป็นข้อมูล	 และกิจกรรม

ส่วนตัวที่พนักงานแต่ละคนต้องบริหารจัดการด้วยตนเอง
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อย่างมีประสิทธิภาพ	องค์การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ให้เกิดความสมดุลชีวิตกับการท�างาน	 ด้านเศรษฐกิจน้อย

มาก	 จึงพบว่า	 ปัจจัยดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ในองค์การ

	 3.	 แรงจูงใจในการท�างาน	 มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

โดยผลการศึกษาพบว่า	แรงจูงใจในการท�างาน	(Herzberg,	

1959)	1)	ด้านความส�าเร็จในงาน	มีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ในองค์การอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	เนือ่งจาก

การส่งเสรมิให้พนักงานทกุคนมส่ีวนร่วมในการทีจ่ะส่งเสรมิ	

ผลักดันให้องค์การสามารถด�าเนินงานได้อย่างประสบผล

ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 เป็นการกล่อมเกลาให้พนักงานรู้สึก

ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อองค์การ	รู้สึกเป็น

เจ้าของ	 รักและหวงแหนองค์การ	จนสามารถน�าไปสู่การ

เกิดความผูกพันต่อองค์การได้	 2)	 ด้านความก้าวหน้าใน

งาน	มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	เนื่องจากพนักงานได้รับโอกาส	การ

เล่ือนข้ัน	 เล่ือนต�าแหน่งให้สูงข้ึน	 และได้รับโอกาสในการ

หาความรู้เพิ่มเติม	 เพ่ือการพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	

และทักษะที่เพิ่มขึ้นในวิชาชีพ	ตลอดจนการศึกษาต่อ	ฝึก

อบรม	ดูงาน	เป็นต้น	ซึ่งเมื่อพนักงานมีความเชื่อ	และมอง

เห็นว่าตนเองสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ได้จากองค์การแห่งน้ี	 ท�าให้พนักงานไม่อยากท่ีจะย้ายไป

ท�างานในองค์การอื่น	ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ

ได้	3)	ด้านความมั่นคงในงาน	มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน

องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	เนื่องจาก

ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน	ต�าแหน่งงาน	

และความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่งคงขององค์การ	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19	ท่ีหลายองค์การพา

กันปิดตัวลง	หรือต้องลดจ�านวนพนักงานลง	ถ้าสร้างความ

มั่นคงในการท�างานให้กับพนักงานได้	จะส่งผลให้พนักงาน

รู้สึกรัก	 หวงแหน	 ไม่อยากที่จะออกไปท�างานในองค์การ

อื่น	 ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การได้	 และยังพบว่า	

แรงจูงใจในการท�างาน	 ด้านการได้รับการยอมรับ	 ด้าน

ลักษณะของงาน	ด้านความรับผิดชอบในงาน	ด้านนโยบาย

และการบริหารงาน	ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ	ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน	 และด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล	

เป็นปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ท้ังนี้เน่ืองจากในบริบท

ขององค์การที่ผู ้วิจัยศึกษา	 ประกอบกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19	 ท�าให้พนักงานต่างมองหางาน

ท่ีแค่สามารถสร้างความมั่นคงในขณะนั้น	 รวมถึงในระยะ

ยาวได้	 และมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอาชีพการงาน	 ซึ่ง

เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการที่จะเลือกท�างานอยู่ในองค์การ	

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท�าให้

จ�านวนความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานลดน้อยลง	

อันเนื่องความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศและต่าง

ประเทศ	ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า	แรงจูงใจในการ

ท�างาน	ด้านความส�าเร็จในงาน	ด้านความก้าวหน้าในงาน	

และด้านความมั่นคงในงาน	เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว	 (One	 group	 quasi	 -	 experiment)	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	ปีการ

ศึกษา	2565	จ�านวน	92	คน	เก็บข้อมูลโดยใช้	(1)	แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน	ค่าความเท่ียงคูเดอร์	ริชาร์ด

สัน	 (KR-20)	 เท่ากับ	0.73	 (2)	 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์ผู้ป่วย	ค่าความเท่ียง	 ระหว่างผู้

ประเมิน	(inter-rater	reliability	:IRR)	มีความเท่ียงอยู่ระหว่าง	0.60-0.97	(3)	แบบประเมินการศึกษากรณีศึกษาและ

การน�าเสนอ	มีค่าความเที่ยง	ระหว่างผู้ประเมิน	(inter-rater	reliability	:IRR)	มีความเท่ียงอยู่ระหว่าง	0.81-0.95	(4)	

แบบประเมินพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในการปฏิบัติการพยาบาล	ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน

บาท	เท่ากับ	0.95	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย	สถิติ	Pair	t-test	และการวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์	(Relative	gain	

score)	ผลการศึกษาพบว่า	(1)	นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัน	ปีท่ี	3	มีคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการเรียนรู้แบบผสม

ผสานสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.01	(2)	นักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิตชั้น	ปีที่	3	มีค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	27.05	(3)	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิตชั้น	ปีที่	3	อยู่ในระดับดี

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน,	ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียน

ผลของกำรเรียนแบบผสมผสำนต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้และควำมพึงพอใจในกำรเรียน รำยวิชำ

ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 ของนักศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต
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Abstract

	 This	 study	was	 a	 one	 group	 quasi	 -	 experiment	 research.	Which	 aim	 to	 study	 the	 effect	

of	 blended	 learning	 on	 learning	 outcomes	 and	 learning	 satisfaction	 of	 course	 satisfaction	 Adult	

and	Elderly	Nursing	Practicum	1	 in	Bachelor	of	Nursing	Student	at	Boromarajonani	College	of	Nur 

sing,	Chakriraj,	Academic	Year	2022,	consisted	of	92	people.	Data	were	collected	using	(1)	pre-	and	 

posttest	the	Kuder	Richardson	precision	(KR-20)	is	0.73	(2)	Nursing	Practice	Assessment	Form	Using	

Patient	Situation	precision	Between	the	evaluators	(inter-rater	reliability	the	reliability	is	between	0.60-

0.97	(3)	the	assessment	form,	the	case	study	and	the	presentation	have	precision	between	the	evalu 

ators	(inter-rater	reliability)	the	reliability	is	between	0.81-0.95	(4)	the	satisfaction	assessment	form	in	

teaching	management	in	nursing	practice	Cronbah’s	alpha	reliability	coefficient	was	0.95.	Data	were	

analyzed	by	descriptive	statistics,	Pair	t-test	statistics,	and	relative	gain	score,	which	detail	The	results	

below	 (1)	 the	3rd	year	Bachelor	of	Nursing	students	had	higher	mean	 test	after	applying	blended	

learning	than	previous	test	significantly	with	0.01	score	(2)	the	3rd	year	Bachelor	of	Nursing	students	

had	an	average	score	increase	of	27.05	percent	(3)	the	satisfaction	level	of	the	3rd	year	Bachelor	of	

Nursing	students	was	at	a	good	level.

Keywords: blended	learning,	learning	outcomes	and	learning	satisfaction

บทน�ำ
	 การจดัการเรยีนการสอนในปัจจุบนั	เป็นยคุท่ีมกีาร

ปรับเปล่ียนการเรียนรู้	ส�าหรับผู้เรียน	โดยที่มีการเรียนรู้ท่ี

เปิดกว้าง	มากยิ่งขึ้น	มีหลากหลายรูปแบบวิธีการเรียนรู้	ผู้

เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ทุกที่ทุกเวลา	และ

ทันสมัยรวดเร็วในการศึกษา	ภายใต้กระแสสังคม	ที่มีความ

ก้าวหน้าทันสมัยด้วยเทคโนโลยีหลายแขนง	ท�าให้เกิดการ

พัฒนาและการเปลีย่นแปลงทางการศกึษา		ร่วมกบัการแพร่

ระบาดของ	 COVID-19	 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

การศึกษาทุกระดับทั่วโลก	(Bashirian,	Jenabi,	Khazaei,	

Barati,	Karimi-Shahanjarini,	Zareian,	&Moeini,	2020)	

ท�าให้สถานศึกษาเกือบทุกแห่งทั่วโลกต้องปิดการเรียนการ

สอน	ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง	(Atchison,	

Bowman,	Vrinten,	Redd,	Pristera,	Eaton,	&	Ward,	

2020)	และเกิดการปรับเปล่ียนระบบการจัดการศึกษา	ท่ี

เด่นชัดที่สุด	คือ	การเรียนการสอนที่ต้องด�าเนินงานต่อ	มิให้

หยุดชะงัก	เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน	นั่นก็คือ

คณุภาพของประชากรในอนาคต	จึงมกีารปรบัการเรยีนสอน

ในหลายรูปแบบ	เกิดนวัตกรรมทางความคิด	มีรูปแบบใหม่

ทางการเรียนการสอน	(Mafyan,	Nouhi,	&Abbaszadeh,	

2014)	จากนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้	แต่สามารถ

เรียนได้	 แนวคิดทางการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ส่ือ

ออนไลน์	 จึงระดมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางการเรียนการ

สอน

	 การจัดการเรียนการสอน	เป็นหัวใจในการเรียนรู้

ของผู้เรียน	วิกฤติ	COVID-19	เป็นโอกาสให้สร้างแนวคิด

ใหม่ทางการเรียนรู้	หรือการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม	่

นวัตกรรมใหม่	 ได้แก่	 ท�างานที่บ้าน	 เรียนที่บ้าน	 ในช่วง

ระบาดหนัก	ทุกคนอยู่บ้าน	ท�างานท่ีบ้าน	พอสถานการณ์

คล่ีคลายลง	กม็กีารเรยีนสลบักนั	ทัง้ทีโ่รงเรยีนและบ้าน	พบ

ว่า	นวัตกรรมทางการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในช่วงระบาด	

คือ	 การเรียนแบบผสมผสาน	 (Eryilmaz,	 2015)	 เป็นวิธี

สอนในระบบผสมผสานในหลายลักษณะตามแนวคิดและ

ประสบการณ์	 ของผู ้สอนและความสามารถของผู้เรียน

คือ	การใช้ระบบการสอนออนไลน์ผสมผสานกับสาระการ

เรียนรู้	 ในลักษณะอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 การผสมผสานกับวิธีการ

ของ	Web-Based	Technology	ผสมผสานกับวิธีการสอน 
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หลาย	ๆ	วิธี	ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการสอนกับการ

สอนในชั้นเรียนปกติ	 และการใช้เทคโนโลยีทางการสอน

กับ	การปฏิบัติงานจริง	ซึ่งนิยมใช้กันมาก	(Sucaromana,	

2013)	 แต่ก็มีผลกระทบในลักษณะเป็นข้อสังเกตว่า	 การ

สอนในระบบออนไลน์	อย่างเดยีวได้ผลน้อย	เพราะนกัเรยีน

อาจไม่สนใจ	หรือไม่มีวินัยในตนเอง

	 อาจารย์ผู้สอน	ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน

การสอน	จากการสอนในชัน้ปกต	ิมาเป็น	การสอนแบบผสม

ผสาน	และการเตรียมการสอนเมื่อสถานการณ์คล่ีคลาย	ซ่ึง

ทั้งสองลักษณะต้องมีการออกแบบ	การเรียนการสอน	การ

ทดลองก่อนสอนจริง	(Eryilmaz,	2015)	สิ่งเหล่านี้ย่อมส่ง

ผลกระทบ	การจัดห้องเรียน	สื่อการเรียนการสอน	การจัด

ช่วงเวลาสอน	การทดสอบ	รวมทั้งระเบียบและเกณฑ์การ

ประเมินการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุง

	 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	เป็นสถาบนั

การศึกษา	 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	 จัดการศึกษา

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์	 ตระหนักถึงความส�าคัญใน

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและส�าเร็จการศึกษาตามระยะ

เวลาที่หลักสูตรก�าหนด	การจัดการเรียนการสอน	รายวิชา	

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	 โดยวิธีเป็นการ

ปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย	โดยมกีารสอนกจิกรรมการพยาบาล	

การสอนสุขศึกษา	 การดูงานที่ตึกไตเทียม	 การสอบรวบ

ยอด	 เพื่อสร้างประสบการณ์และความรู้ให้นักศึกษา	 เกิด

กระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง

	 เมื่อสถานการณ์โรค	COVID-19	เกิดการระบาด	

ท�าให้ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้	เนื่องจาก

ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อจึงต้องปรับรูปแบบ

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท	รายวิชา	ปฏิบัติ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 1	 มีการเรียนการสอน	

การปรับแนวทางการเรียนการสอน	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์โรค	 COVID-19	 มีการน�ารูปแบบ	 ที่เรียกว่า	

สอนแบบผสมผสาน	(Blended	Learning)	(Tongpitak,	

Piromyitpong,	2017)	 โดยต้องปรับบทบาทในการสอน

วิธีการสอน	 และการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ใน

มิติแบบใหม่	 โดยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรท้ังในเน้ือหาและบริบทของผู้เรียน	 โดยการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา	ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ	1	ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญ

	 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ

ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเกิดความ

ปลอดภัยสูงสุด	ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของ

พยาบาลวิชาชีพ	เพราะพยาบาลวิชาชีพทุกคนต้องผ่านการ

รับรองมาตรฐานของสภาการพยาบาล	รวมถึงเป็นความรู้

ที่บัณฑิตพยาบาล	 ทุกคนจะต้องน�าไปใช้ประกอบวิชาชีพ

พยาบาล

	 ดังนั้นผู้วิจัย	ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและ

เป็นผู้รับผิดชอบวิชา	 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูง

อายุ	1	 ท่ีตระหนักและเห็นความส�าคัญของการศึกษา	จึง

สนใจศกึษาเรือ่ง	ผลของการเรยีนแบบผสมผสานต่อผลลัพธ์

การเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	ของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

นกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ	เพือ่เตรยีมตวัเป็นพยาบาล

วิชาชีพในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 เพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานต่อ

ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 1	 ของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี

จักรีรัช

	 1.	เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนการเรยีนรูก่้อนและ

หลังเรียน	แบบผสมผสาน	ของนักศึกษาพยาบาล	ศาสตร

บัณฑิตช้ัน	ปีท่ี	3	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	

ในรายวิชา	ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1

	 2.	เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการเรียนรู้ท้ัง	6	ด้าน	

ภายหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบผสม

ผสาน	ของนกัศกึษาบณัฑติชัน้	ปีที	่3	วทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี	จักรีรัช	ในรายวิชา	ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ	1

	 3.	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตชั้น	 ปีที่	 3	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี

จักรีรัช	ในรายวิชา	ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย	ุ

1
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้การออกแบบการ

เรียนรู้	 ADDIE	 Model	 มี	 5	 ขั้นตอน	 (Office	 of	 the	

Education	Council,	2017)	ได้แก่

	 1.	การวิเคราะห์	(Analysis)	คือ	การก�าหนดเป้า

หมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 โดยพิจารณา	

จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 ความรู้	 และทักษะที่ต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้	ในรายวิชา	ปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1

	 2.	 การออกแบบ	 (Design)	 คือการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู ้	 โดยการออกแบบระบบการเรียนรู ้	

ท้ังหมด	ออกแบบเนือ้หา	กจิกรรม	โดยใช้แนวคดิการจดัการ

เรียนแบบผสมผสาน	(Blended	learning)	คือการจัดการ

เรียนการสอนในห้องเรียน	(face-to	face	learning)	ร่วม

กับการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์	 (online	

learning)	 และล�าดับการเรียนการสอน	 และออกแบบ

ระบบการวัดผล	ติดตามผล	และประเมินผล

	 3.	การพัฒนา	(Development)	คือ	การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้	โดยการพัฒนาผู้สอน	และสื่อการเรียน

การสอน

	 4.	การด�าเนินการ	(Implement)	คือการอ�านวย

ความสะดวก	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	และการติดตาม

ผลลัพธ์

	 5.	การประเมินผล	(Evaluation)	คือการประเมิน

ผล	การจัดการเรียนการสอน	คือการประเมินคุณภาพ	และ

ผลผลลัพธ์	 ในการจัดการเรียนการสอน	 โดยผู้สอนและผู้

เรียน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

	การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	โดยใช้	ADDIE	Model

		1.	การวิเคราะห์	(Analysis)

		2.การออกแบบ	(Design)

		3.	การพัฒนา	(Development)

		4.	การด�าเนินการ	(Implement)

		5.	การประเมินผล	(Evaluation)

		ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

		1.	มีคะแนนก่อนและหลังเรียน

		2.	คะแนนพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล

	 	 ความพึงพอใจของนักศึกษา	 ในการเรียน

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูง

อายุ	1

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น	 ปีที่	 3	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	ที่ได้รับการจัดการ

เรยีนการสอนแบบผสมผสาน	ในรายวชิา	ปฏบิติัการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	มีคะแนนหลังเรียนดีสูงกว่าก่อนเรียน

ขึ้น

	 2.	 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น	 ปีที่	 3	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	ที่ได้รับการจัดการ

เรยีนการสอนแบบผสมผสาน	ในรายวชิา	ปฏบิติัการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	มีคะแนน	พัฒนาการเรียนรู้ดีข้ึน

	 3.	 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น	 ปีที่	 3	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	ที่ได้รับการจัดการ

เรยีนการสอนแบบผสมผสาน	ในรายวชิา	ปฏบิติัการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย	ุ1	มีคะแนนความพึงพอใจหลังเรียน	อยู่

ในระดับดี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยันีเ้ป็นวจิยัเชงิทดลองแบบกลุม่เดียว	(One	

group	quasi	-	experiment)	เพื่อศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้

และความพงึพอใจ	ในการเรยีนรายวชิา	ปฏบิตักิารพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	ของนักศึกษาพยาบาล	ศาสตรบัณฑิต	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	โดยใช้การจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน	(Blended	Learning)	ระยะ

เวลา	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	ถึงเดือนมีนาคม	2565

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรในการศึกษานี้คือ	 นักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี	3	จ�านวน	92	ราย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 111

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 1.	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	

ข้อค�าถามเกี่ยวกับเกรดในรายวิชา	 ปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	เกรดเฉลี่ยสะสม	ข้อค�าถามเป็นแบบ

ตรวจรายการ	(check	list)

	 2.	 แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน	 โดย

ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ	1	หลักสูตรพยาบาล	ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตร

ปรับปรุง	พ.ศ.	2561	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2561	-	2563	ท่ี

เคยใช้สอบโดยมีค่า	(P)	ระหว่าง	0.2-	0.8	และค่าอ�านาจ

จ�าแนก	(R)	ระหว่าง	0.2	-0.6	โดยก�าหนดจ�านวนข้อตาม	

Test	blue	print	รายวิชาดังกล่าว	จ�านวน	30	ข้อ	ลักษณะ

ข้อค�าถามเป็นแบบ	(Multiple	choices)	4	ตัวเลือก	โดย

ก�าหนดค่าคะแนนดังนี้	 คือ	 ตอบถูกให้	 1	 ตอบผิดให้	 0	

คะแนน	คะแนนอยู่ระหว่าง	0-30	คะแนน

	 3.	 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

สถานการณ์ผู้ป่วย	 เพื่อประเมินความรู้และความสามารถ

ในการท�ากิจกรรม	 และการปฏิบัติการพยาบาล	 ท่ีผู้วิจัย

ก�าหนดข้ึนตามผลการเรยีนรูที้ก่�าหนดไว้ใน	มคอ.4	หลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑติ	หลกัสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2561	เกณฑ์

การให้คะแนนจะบรรยายคุณภาพค�าตอบของแต่ละระดับ

คะแนนแบบภาพรวม	(Holistic	Score)	โดยมีค่าคะแนน

อยู่ระหว่าง	9-45	คะแนน

	 4.	แบบประเมินการศึกษากรณีศึกษาและการน�า

เสนอ	(Case	Study)	ใช้ในการการอภิปรายและการใช้สื่อ

ต่างๆ	ที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ใน	

มคอ.4	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	2561	เกณฑ์การให้คะแนนจะบรรยายคณุภาพค�าตอบ

ของแต่ละระดับคะแนนแบบภาพรวม	 (Holistic	 Score)	

โดยมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	4-20	คะแนน

	 5.	แบบประเมนิพงึพอใจในการจัดการเรยีการสอน

ในการปฏิบัติการพยาบาล	โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสร้างแบบ

ประเมิน	 โดยมีข้อค�าถามเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ

สอน	บรรยากาศการเรียนรู้	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	จ�านวน	

13	 ข้อ	 ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ	 โดยมีการ

ก�าหนดค่าคะแนนดังนี้	น้อยที่สุดให้	1	คะแนน	ระดับน้อย

ให้	2	คะแนน	ระดับปานกลางให้	3	คะแนน	ระดับมากให	้

4	คะแนน	ระดับมากที่สุดให้	5	คะแนน

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 1.	แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัเรยีน	โดยผูว้จิยั

คัดเลือกข้อสอบรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูง

อายุ	1	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	2561	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2562-	2563	ท่ีเคยใช้สอบ

โดยมีค่า	(P)	ระหว่าง	0.2-	0.8	และค่าอ�านาจจ�าแนก	(R)	

ระหว่าง	0.2	-0.6	และหาค่าความเท่ียงคูเดอร์	ริชาร์ดสัน	

(KR-20)	ได้ค่าความเท่ียงของข้อสอบท้ังฉบับ	0.73

	 2.	 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

สถานการณ์ผู้ป่วย	มีความความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	

Validity	 Index:	CVI)	 เท่ากับ	0.90	ค�านวณหาค่าความ

เท่ียง	ระหว่างผู้ประเมิน	(inter-rater	reliability	:IRR)	มี

ความเท่ียงของการตัดสินอยู่ระหว่าง	0.60-0.97

	 3.	แบบประเมินการศึกษากรณีศึกษาและการน�า

เสนอ	(Case	Study)	มคีวามความตรงเชงิเนือ้หา	(Content	

Validity	 Index:	CVI)	 เท่ากับ	0.91	ค�านวณหาค่าความ

เท่ียง	ระหว่างผู้ประเมิน	(inter-rater	reliability	:IRR)	มี

ความเท่ียงของการตัดสินอยู่ระหว่าง	0.81-0.95

	 4.	 แบบประเมินพึงพอใจในการจัดการเรียน

การสอนในการปฏิบัติการพยาบาล	 โดยน�าใช้ผลประเมิน

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ชั้นปีที่3	 รุ่น	 23	 ปีการ

ศึกษา	 2564	 มีความความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 V 

alidity	Index:	CVI)	เท่ากับ	0.90	ค�านวณค่าความเที่ยง

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท	เท่ากับ	0.95

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัย

ด�าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้

	 1.	ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยผ่านการขออนญุาต

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	 เพื่อ

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล	ภายหลังได้รับอนุมัติแล้ว

	 2.	ผู้วิจัยด�าเนินการ	ตามข้ันตอนดังนี้

	 	 2.1	การวิเคราะห์	(Analysis)	จัดประชุม

ร่วมกับอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา	เพื่อร่วมกันวิเคราะห์

กระบวนการสอนและการจัดกิจกรรมในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1

	 	 2.2	การออกแบบ	(Design)	ผู้วิจัยและ

อาจารย์ผู้ร่วมสอนประชุมเพื่อออกแบบกิจกรรม	การเรียน

การสอน	 การติดตาม	 และแบบประเมินในการวัดผลการ

เรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1



112 Vol. 12 No. 2 May-August 2022EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

	 	 2.3	การพัฒนา	(Development)	ผู้วิจัย

และอาจารย์ผู้ร่วมสอน	ร่วมกันวางแผนออกแบบกิจกรรม	

และรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์

	 	 2.4	 การด�าเนินการ	 (Implement)	 มี

การด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 	 	 2.4.1	 จัดประชุมกับนักศึกษา

และอธิบายขั้นตอนในการเก็บข้อมูล

	 	 	 2.4.2	แจกแบบสอบถามข้อมลู

ส่วนบุคคล	และแบบประเมินต่างๆ	ในการศึกษาคร้ังนี้

	 	 	 2.4.3	ด�าเนนิการเรยีนการสอน

ระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 โดยก�าหนดกิจกรรมการเรียนการ

สอนดังต่อไปน้ี

	 	 	 2.4.3.1	สัปดาห์ท่ี	1	ท�าแบบ

ประเมินทดสอบก่อนท�ากิจกรรม	 และให้นักศึกษาพบ

อาจารย์ประจ�ากลุ่ม	เพื่อรับมอบหมายผู้ป่วย	คนละ	1	ราย	

เพื่อน�ามาวางแผนการพยาบาล	(Nursing	care	plan)	ฉบับ

ท่ี	1	มกีารเข้าฝึกปฏบิตัใินห้องแลปปฏบัิตกิารพยาบาล	และ

มีกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนผ่านทางระบบออนไลน์

	 	 	 2.4.3.2	สปัดาห์ที	่2	พบอาจารย์

ประจ�ากลุ่ม	เพื่อน�าเสนอกรณีศึกษา	(Case	Study)	และ

มีกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนผ่านทางระบบออนไลน์

	 	 	 2.4.3.3	สปัดาห์ที	่3	พบอาจารย์

ประจ�ากลุ่ม	 เพื่อรับมอบหมายผู้ป่วย	คนละ	1	 ราย	 เพื่อ

น�ามาวางแผนการพยาบาล	 (Nursing	 care	 plan)	 และ

น�าเสนอกรณีศึกษา	(Case	Study)	ฉบับที่	2	มีการเข้าฝึก

ปฏิบัติในห้องแลปปฏิบัติการพยาบาล	และมีกิจกรรมการ

เรียนในชั้นเรียนผ่านทางระบบออนไลน์

	 	 	 2.4.3.4	สัปดาห์ท่ี	4	นักศึกษา

ทุกคน	เข้าฐานปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์ผู้ป่วย	

ในห้องแลปปฏิบัติการพยาบาล	โดยการก�าหนดขึ้นตามผล

การเรียนรู้ท่ีก�าหนดไว้ใน	มคอ.4	หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561	และท�าแบบประเมิน

ทดสอบหลังท�ากิจกรรม

	 	 2.5	 การประเมินผล	 (Evaluation)	 ผู้

วิจัยและอาจารย์ผู้ร่วมสอน	บันทึกคะแนน	ในทุกกิจกรรม

การเรียนการสอน	และอภิปรายกลุ่มสรุปผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน

	 3.	ผู้วิจัย	 รวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูลและน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	วเิคราะห์ข้อมลูท่ัวไปด้วยสถิตบิรรยาย	ประกอบ

ด้วยความถ่ี	ร้อยละ	และค่าเฉลี่ย

	 2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง

โดยใช้สถิติ	Pair	t-test

	 3.	 วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการเรียนรู้ภายหลัง	

โดยใช้การวัดคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์	(Relative	gain	score)

	 4.	 วิเคราะห์พึงพอใจในการจัดการเรียการสอน

ในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยสถิติบรรยาย	ประกอบ	ค่า

เฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูน�าเสนอด้วยตารางประกอบ

การบรรยาย	ดังต่อไปนี้

ตำรำง 1

เปรียบเทียบคะแนนก่อนการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน แบบผสมผสานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัน ปีที่ 3 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

คะแนน คะแนนต�่าสุด คะแนนสูงสุด SD

ก่อนเรียน 14 20 17.23 1.61

หลังเรียน 14 27 21.20 2.90

	 จากตารางที่	1	พบว่า	นักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	ชั้นปีที่	3	มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ	17.23		

โดยคะแนนต�่าสุด	เท่ากับ	14		คะแนนสูงสุดเท่ากับ	20	ส่วน

เบ่ียงเบนมาตารฐานเท่ากับ	1.61	และหลังเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ21.20	 โดยคะแนนต�่าสุด	 เท่ากับ14	คะแนน

สูงสุดเท่ากับ	27	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	2.90
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ตำรำง 2

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบผสมผสานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น ปีที่ 

3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

ข้อมูล ก่อนเรียน หลังเรียน D t df p-value

คะแนนสอบ 17.23 21.20 3.96 12.35 91 0.00

*p<.01

	 จากตารางที่	2	พบว่า	นักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	ชั้นปีที่	3	มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ	17.23	

และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	21.20

	 เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	3	ก่อนและหลังเรียนด้วย

สถิติ	Pair	 t-test	พบว่า	ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนหลัง

เรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	 สูงกว่าก่อน

เรียนโดยการการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานอย่างมีนัย

ส�าคัญท่ีระดับ	.01

ตำรำง 3

ตารางคะแนนพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ภายหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น ปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูง

อายุ 1

ข้อมูล กลุ่ม ครั้งที่1 ครั้งที่2 ผลต่าง คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์

คะแนนการปฏิบัติการ 1 40.25 47.50 7.25 29.29

พยาบาลโดยใช้สถานการณ์ 2 41.20 45.50 4.30 18.07

ผู้ป่วย	และคะแนน 3 42.25 48.00 5.75 25.27

การศึกษากรณีศึกษาและ 4 43.25 47.00 3.75 17.24

การน�าเสนอ	(Case	Study) 5 42.50 47.50 5.00 22.22

6 41.10 51.00 9.90 41.42

7 40.25 48.50 8.25 33.33

8 42.10 47.50 5.40 23.58

9 41.00 48.50 7.50 31.25

10 43.20 49.50 6.30 28.90

11 42.15 48.00 5.85 25.60

12 41.25 48.00 6.75 28.42

ค่าเฉล่ีย 41.71 48.04 6.33 27.05

	 จากตารางที่	 3	 คะแนนพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง	 6	

ด้าน	 ภายหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน	ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ช้ัน

ปีที่	3	ทั้ง	12	กลุ่ม	พบว่า	ครั้งท่ี1เฉลี่ย	41.71	ครั้งท่ี	2	

เฉลี่ย48.04	 มีผลต่างของคะแนนครั้งท่ี1	 และคร้ังที่	 2	

เฉลี่ย	6.33	และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์	พบ

ว่า	นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น	ปีที่	3	มีค่าคะแนน

เพิ่มสัมพัทธ์สูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ	27.05
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ตำรำง 4

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัน ปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

รำยกำรประเมิน SD ระดับผลกำร

ประเมิน

1.	 การสร้างความรู้ความเข้าใจสอดคล้องวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 

				การจัดกิจกรรม

4.18 .64 ดี

2.	 กิจกรรมเน้นให้นักศึกษมีส่วนร่วมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ตาม 

				กระบวนการพยาบาล

4.22 .71 ดี

3.	 วิธีการสอนและจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

				ปฏิบัติที่มีเหตุให้ขึ้นฝึกปฏิบัติไม่ได้

4.09 .69 ดี

4.	กจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถส่งเสรมิการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 4.25 .67 ดี

5.	ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้	ให้นักศึกษาเข้าใจอย่างชัดเจน 4.15 .74 ดี

6.	ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท�างานมากยิ่งขึ้น 4.30 .65 ดี

7.	เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 4.25 .68 ดี

8.	กิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 4.13 .71 ดี

9.	กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4.16 .69 ดี

10.	กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการแก้ปัญหาทางการพยาบาล 4.18 .67 ดี

11.	ใช้ข้อค�าถามท่ีช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 4.28 .66 ดี

12.	สร้างบรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.07 .71 ดี

13.	อาจารย์ให้ค�าปรึกษาและอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการเรียน 

					รู้อย่างทั่วถึง

4.08 .72 ดี

รวม 4.28 .68 ดี

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น	ปีที่	3	มีคะแนนความ

พึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ	4.28	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

0.68	 อยู่ในระดับดี	 โดยรายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด	ได้แก่	การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบใน

การท�างาน	 รองลงมากิจกรรมการเรียนการสอนสามารถ

ส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้	การเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้	

และกิจกรรมเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ตามกระบวนการพยาบาล	โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ	4.30,	 4.25,	 และ	4.22	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

0.65,	0.68	และ,	0.71	ตามล�าดับ	โดยผลประเมิน	ระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัน	 ปี

ท่ี	3	อยู่ในระดับดี
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กำรอภิปรำยผล
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสรุป

ผลการวิจัยดังนี้

	 1.	นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น	ปีท่ี	3	มี

คะแนนภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	สูงกว่า

ก่อนการเรียนแบบผสมผสาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	0.01	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน	ทั้งนี้การจัดการเรียน

รู้แบบผสมผสานในรายวิชา	ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ	1	มีการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ	ท้ังการ

สอนการปฏบิติัการพยาบาลในห้องแลปปฏบิติัการ	เพือ่ช่วย

ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่	21	คือทักษะ

การเรียนรู้	(learning	skills)	และการเรียนจากการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง	(learning	by	doing)	ตามการเรียนรู้

สมัยใหม่	คือการเรียนรู้ได้ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	และ

ปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐานได้ถูกต้อง	(Haraldseid,	

Friberg,	&	Aase,	2015)

	 การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์	 โดยในการศึกษา

ครั้งน้ี	 มีการบรรยายร่วมกับใช้การเรียนโดยมีการใช้สื่อ

แบบมัลติมีเดีย	 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา	 และการสร้างสรรค์	 เน่ืองจากสภาพแวดล้อม

ในการจัดเรียนรู้ในห้องเรียนกับการเรียนผ่านเครือข่ายมี

ความท้าทายที่แตกต่างกันอย่างมาก	การน�าเอาเทคโนโลยี

เป็นสื่อหรือเป็นช่องทางหลักในการถ่ายทอดความรู้และ

กระบวนการคิดและทักษะการสื่อสารที่หลากหลายด้วย

สภาพแวดล้อมของการเรียนผ่านเครือข่าย	และโปรแกรม

ออนไลน์ต่างๆ	จะส่งผลให้การส่ือสารที่ชัดเจน	ตรงประเด็น	

และเข้าใจง่าย	 (Lorico,	 Lapitan,	 Cristina,	 Tiangco,	

Divine,	Sumalinog,	Noel,	Sabarillo,		&Joey,	2021)	

	 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์ผู ้

ป่วย	เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างองค์รวมและ

สามารถฝึกการพยาบาล	(Cordeau,	2013)	จนเกิดความ

มั่นใจทั้งนี้เพราะเป็นการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยอย่าง

เป็นองค์รวมอย่างชัดเจนและถูกต้อง

	 การศึกษาโดยการใช้กรณีศึกษาและการน�าเสนอ

(Case	Study)	เป็นการจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการ

ท�างานกลุ่ม	โดยเน้นการน�าเสนองาน	ตามประเด็นท่ีมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการคิดอย่างเสรี	คิดวิเคราะห์

เชิงบูรณาการร่วมกับการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยง	ใน

การตัดสินใจและแก้ปัญหา	 โดยที่ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้

ด้วยตัวเอง	มีศักยภาพในการคิดและสามารถสร้างรูปแบบ

การคิดหรือวิธีการคิด	 ของตนเองได้	 อีกท้ังเกิดการเรียน

รู้	 เพื่อเสาะหาองค์ความรู้ใหม่	ในการปฏิบัติการพยาบาล	

(Pingsuttiwong,	2019)

	 ในการศึกษาครั้งน้ี	มีการจัดการเรียนรู้แบบผสม

ผสาน	เน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง	ช่วยสร้างแรงจูงใจ	การ

เสริมแรง	และการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ในการท�างาน

เป็นทีม	 เพ่ือปลูกฝังความสามัคคีรวมความรับผิดชอบใน

งาน/หน้าท่ี	 ท่ีได้รับมอบหมาย	 อีกท้ังการเรียนรู้เรื่องการ

สือ่สารสองทางท้ังกบัเพือ่นนกัศึกษาในช้ันเรยีนและอาจารย์

ผู้สอน	 จะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ทางบวกที่ดีขึ้น	การศึกษาของSingsungnoen	&	Jeerang 

suwan	(2015)	พบว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีมีความหลากหลาย	จะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียน

รู้ได้ดีข้ึน	โดยการเรียนรู้ในห้องเรียน	(Lecture)	สามารถ

จดจ�าได้เพียงร้อยละ	15	การอ่านด้วยตนเอง	(Reading)	

จะจ�าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 10	 การฟังและการมองเห็น	

(Audiovisual)	จะจดจ�าได้ร้อยละ	20	การได้เห็นตัวอย่าง	

(Demonstation)	สามารถจดจ�าได้ร้อยละ	50	การทดลอง

และการปฏิบัติเอง	(Practice	doing)	สามารถจดจ�าได้สูง

ข้ึนถึงร้อยละ	75	และการได้สอนผู้อื่น	(Teaching)	สามารถ

เกิดการเรียนรู้และจดจ�าสูงขึ้นถึงร้อยละ	90	ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาในครั้งนี้	ผู้วิจัยได้มีการออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการจดจ�าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด	ในเร่ืองการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	และ

การอภิปรายผลการเรียนรู้	 และสอดคล้องการ	 (Inkaew	

&Napapongs,	2017)	พบว่าการการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ท�าให้เกิดประสิทธิผลและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึน

	 2.	นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่	3	ที่ได้

รับการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

ผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ	 1	 มีค่าคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์สูงขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ	27.05	สอดคล้องการการศึกษา	(Pholsen,	

2013)	 ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานพบ

ว่า	 โดยเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน	 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ

เรียนการสอนที่นักศึกษาได้รับการเรียนแบบผสมผสาน	
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โดยการสอนการปฏิบัติการพยาบาลในห้องแลปปฏิบัติ

การ	 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์ผู ้ป่วย	

และกรณีศึกษาและการน�าเสนอ	 (Case	 Study)	 ท�าให้

เกิดการพัฒนาการเรียนรู ้ด้วยตัวเอง	 สามารถวิเคราะห์

ปัญหาจากการเรียนรู้	วางแผนแก้ไขปัญหา	และวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	สามารถน�าไปสู่คุณภาพการเรียนรู	้	

ช่วยสร้างแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา	และฝึกทักษะ

ฝึกกระบวนการคิด	 การเผชิญสภาพการณ์จริง	 และปรับ

ประยุกต์ประสบการณ์มาใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน	

อีกครั้งการเรียนการสอนแบบผสมผสานช่วยส่งเสริมให้ผู้

เรียนรู้สึกว่าการเรียนรู้มีความน่าสนใจ	สนุกสนาน	ตื่นเต้น	

เร้าใจ	และท้าทายความสามารถ	สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	 Bundasak,	 SoSome,	 Chaowiang,	 Jungasem,	

Thiankumsri	&Sittisongkram	(2017)	พบว่า	การเรียน

รู้เพื่อเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่	21	 เกิดการเรียนรู้จากการ

ลงมือท�าและการเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ	ท�าให้

ผู ้เรียนเกิดประสบการณ์ที่ดี	 เกิดทักษะในการเรียนรู้ทั้ง

ในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การอธิบายให้เหตุผล	

การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยีในการสื่อสาร	รวม

ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 จะช่วยส่งเสริมการ

ท�างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Saenboonsong	&Saelee	(2017)	การเรียน

รู้แบบผสมผสานท�าให้ความสามารถการท�างานเป็นทีมมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น	 นอกจากนี้การเรียนรู้แบบผสมผสาน

ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะสูงกว่าก่อนเรียนทุกด้าน	 และ

สามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ได้มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น	(Yimyam,	Charuwatcharapaniskul,	

Chareonsanti,	Indarangkura,	Ayutthaya,	Xuto,	et	

al.,	2015)

	 3.	นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่	3	ท่ีได้

รับการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชา	ปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1	มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

เท่ากับ	4.28	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.68	อยู่ใน

ระดับดี	โดยรายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก	่

การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท�างาน	

รองลงมากิจกรรมการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมการ

ค้นคว้าและแสวงหาความรู้	การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

แสดงความคดิเหน็ในแต่ละกิจกรรมการเรยีนรู	้และกจิกรรม

เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์

ตามกระบวนการพยาบาล	โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.30,	

4.25,	และ	4.22	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.65,	0.68	และ	

0.71	ตามล�าดับ	โดยผลประเมิน	ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัน	 ปีท่ี	 3	 อยู่ในระดับด	ี	

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น	สามารถ

ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับกระบวนการเรียนการ

สอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค	COVID-19	ที่

ไม่สามารถน�านักศึกษาขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย	สามารถ

ใช้การเรยีนรูแ้บบผสมผสานออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีความเหมาะ

สมกับผู้เรียน	ท�าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ	

มีความพึงพอใจในการเรียน	 และมีผลลัพธ์ทางการเรียน

รู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร	 อีกทั้งยัง

สามารถส่งเสรมิให้นกัศกึษามกีารสือ่สารและสามารถท�างาน

เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพดีข้ึน	 (Winitchai,	 2021)	

สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม	 (Pradubwate,	

2017)	 ที่กล่าวว่าการมุ ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความ

เข้าใจ	 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้	 (cognitive	

domain)	 การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่	 จะท�าให้

เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ได้มากข้ึน	 และ

สามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจนเกิดความช�านาญ

มากข้ึน	 (psychomotor	 domain)	 ดังนั้นเมื่อผู้เรียนมี

ความเข้าใจจากเป็นสื่อ	ช่องทาง	และเคร่ืองมือ	ในบริบท

ของสภาพแวดล้อม	 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการ

ปฏิบัติการพยาบาลจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้เรียนรู้มาไป

ประยุกต์ปฏิบัติได้	ท�าให้เกิดมีความมั่นใจในการปฏิบัติการ

พยาบาลเพิ่มมากข้ึน	ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน

การสอน	ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลให้แก่ผู้รับ

บริการได้อย่างถูกต้อง	คล่องแคล่ว	และผู้รับบริการมีความ

ปลอดภัยต่อไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรน�ารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานคร้ัง

นี้	 น�าใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน	ทฤษฎี/ปฏิบัติในวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้ท่ีผสม

ผสานเป็นการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	รูป

แบบการเรียนรู้ชนิดนี้เป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่น	ตอบสนองต่อ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน	ซ่ึงเป็นวิธีการหนึ่ง

ท่ีช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี	21
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	 2.	ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสาน	 เพื่อช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี	 21	 โดยวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่

สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน	

ทั้งด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่ในการจัดการเรียนรู	้

เพื่อน�ามาเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีหลากหลาย
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Abstract

	 This	research	study	investigated	and	compared	the	students’	learning	outcomes	of	Fundamental	

English	III	that	was	taught	through	synchronous	and	asynchronous	online	teaching	methods.	It	also	

aimed	to	explore	the	students’	satisfactions	toward	the	two	teaching	methods.	109	second-year	and	

third-year	students	who	enrolled	Fundamental	English	III	course	in	the	first	semester	of	academic	year	

2021	were	divided	into	2	groups:	a	synchronous	and	an	asynchronous	group.	In	addition,	data	drawn	

from	examination	scores	were	analyzed	by	the	Mean	(M)	and	Standard	Deviation	(SD).	Independent	

Samples	T-Test	was	also	used	to	compare	the	difference	in	terms	of	students’	learning	outcomes.	

the	results	showed	that	the	Mean	score	of	synchronous	students	for	both	examinations	is	higher	than	

asynchronous	students.	furthermore,	there	was	significant	difference	in	Mean	score	of	the	mid-term	

examination	between	two	groups;	however,	there	was	no	significant	difference	in	Mean	score	of	the	

final	examination.	besides,	participants	strongly	agree	that	the	course	content	was	useful	at	the	hig 

hest	level	of	agreement,	but	they	least	agree	that	they	receive	timely	feedback	from	the	instructor.	

overall,	the	participants	were	satisfied	with	this	online	learning	experience.	It	 is	recommended	for	

further	research	to	be	studied	with	a	larger	sample	size	and	participants	with	similar	background.	a	

blend	of	synchronous	and	asynchronous	methods	should	also	be	investigated.

Keywords: Synchronous	Learning,	Asynchronous	Learning,	Online	English	Language	Learning,	Online	 

																English	Language	Teaching

Comparative Study of Synchronous and Asynchronous Online Teaching 

Methods for Fundamental English III Course of Eastern Asia University
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน	 3	 โดย

จัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส	อีกท้ังยังส�ารวจความพึงใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน

ออนไลน์ท้ัง	2	รูปแบบ	โดยผู้เข้าร่วมในการศึกษานี้เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี	2	และช้ันปีท่ี	3	ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษา

อังกฤษพื้นฐาน	3	ในภาคการศึกษาท่ี	1	ปีการศึกษา	2564	จ�านวนท้ังสิ้น	109	คน	โดยผู้วิจัยได้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น	

2	กลุ่ม	กลุ่มที่	1	เรียนผ่านการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบซิงโครนัส	และกลุ่มท่ี	2	เรียนผ่านรูปแบบอะซิงโครนัส	ผู้

วิจัยใช้คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นเครื่องมือในการตอบค�าถามการวิจัยที่น�าไปสู่การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา	จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยการหาค่าเฉลี่ย	และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	นอกจากนี้

ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบที	(T-Test)	ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย	จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มท่ีเรียน

ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบซิงโครนัส	(กลุ่ม	1)	มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียน

ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบอะซิงโครนัส	(กลุ่ม	2)	อีกท้ังยังพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบกลางภาคของท้ัง	2	กลุ่มแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ	อย่างไรก็ดีการศึกษาไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบปลายภาค	นอกจากนี้ผลส�ารวจพบ

ว่าผู้เข้าร่วมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในรายวิชานี้มีประโยชน์	ในทางกลับกันผู้เข้าร่วมเห็นด้วยน้อยที่สุดในด้านการตอบ

กลับจากผู้สอนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	อย่างไรก็ดี	ผู้เข้าร่วมพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชานี้โดย

ภาพรวม	 ทั้งนี้การวิจัยในอนาคตควรจะศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและมาจากภูมิหลังท่ีคล้ายคลึงกัน	 และ

ควรศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์รูปแบบผสมผสานระหว่างซิงโครนัสและอะซิงโครนัสอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนการสอนรูปแบบซิงโครนัส,	 การเรียนการสอนรูปแบบอะซิงโครนัส,	 การเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบ 

														ออนไลน์,	การสอนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์

Introduction
	 Living	 under	 the	 circumstances	 of	 the	

COVID-19	outbreak	requires	not	only	prevention,	

but	also	adjustment	and	adaptation.	Furthermore,	

social	distancing	measures	have	been	applied	to	

prevent	the	spread	of	COVID-19	in	the	workplace,	

schools,	 and	 other	 public	 places.	 Therefore,	

people	 need	 technologies	 to	 support	 their	 co 

mmunication	and	other	daily-living	activities	during	

the	time	of	social	isolation.	One	of	the	sectors	

seriously	affected	by	the	COVID-19	pandemic	is	

education.

	 In	Thailand,	all	schools	 in	the	worst-hit	

provinces	have	been	ordered	by	the	Ministry	of	

Education	to	close	and	switch	to	online	learning	

during	 the	 period	 of	 high	 number	 of	 Covid-19	

cases.	The	closure	of	 the	schools	has	affected	

the	structure	of	learning	and	schooling	as	it	tran 

sformed	the	teaching	and	assessment	methodol 

ogies	(Tarkar,	2020).	In	order	to	ensure	continuity	

of	education,	schools	and	universities	adopted	

online	 learning	 to	 replace	 traditional	 onsite	

schooling	during	the	lockdown.	Although	online	

learning	offers	an	opportunity	to	resume	education	

during	the	crisis,	there	are	some	limitations	that	

teachers	and	educators	need	 to	consider,	e.g.,	

high	chances	of	students’	distraction,	malfunction	

of	 technological	devices	 including	 the	 stability	

of	internet	connectivity.	Moreover,	learners	may	

feel	they	lack	support	and	reassurance	due	to	a	

lack	of	the	social	physical	interaction	that	comes	

with	attending	a	traditional	classroom	(Sadeghi,	

2019;	Pappas,	2015).	Another	limitation	of	distance	
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learning	 is	the	difficulty	staying	 in	contact	with	

instructors	(Sadeghi,	2019).

	 In	 addition,	many	 instructors	 have	 had	

to	 improvise	 quick	 online	 learning	 solutions	

(Hodges	 et	 al.	 2020).	 Teachers	 are	 also	 cha 

llenged	to	make	lessons	interesting	and	engaging	

(Arrieta,	Dancel	&	Agbisit,	2020).	Some	instructors	 

recorded	their	lectures	and	ask	students	to	watch	

the	video	 lectures	asynchronously	and	answer	

follow-up	questions	or	do	an	assignment.	Other	 

instructors	teach	via	a	synchronous	meeting	pla 

tform,	while	students	watch	it	from	their	homes.	

The	synchronous	learning	makes	communication	 

happen	at	the	real	time	and	it	requires	simultan 

eous	student-teacher	presence	(Perveen,	2016).	

On	the	contrary,	asynchronous	online	communic 

ation	does	not	require	the	real-time	participation	

of	instructor	and	students.	Students	can	access	

the	 class	material	 via	 a	 learning	management	

system.	 However,	 both	 types	 of	 learning	 have	

their	own	strengths	and	weaknesses;	we	should	

discuss	and	investigate	to	find	out	the	best	way	

for	our	classrooms	not	only	now,	but	also	a	pos 

t-pandemic	learning.

Research Objectives
	 This	 study	 aimed	 1)	 to	 investigate	 the	

students’	 learning	 outcomes	 of	 Fundamental	

English	 III	 course	 taught	 through	 synchronous	

and	asynchronous	online	teaching	methods,	2)	to	

compare	the	learning	outcome	of	Fundamental	

English	III	course	between	synchronous	and	asy 

nchronous	teaching	methods,	and	3)	to	explore	

the	students’	satisfactions	toward	synchronous	

and	asynchronous	teaching	methods.

Literature Review
Online	English	Language	Teaching	and	Learning

	 Online	 language	 learning	 is	 defined	 as	

methods	for	learning	languages	that	are	conducted	

through	online	platforms	(Hockly,	2015).	According	

to	Kasteen	(2014),	online	teaching	and	learning	

has	become	played	 significant	 roles	 in	 second	

language	learning;	it	also	refers	to	computer-based	

language	 learning.	 However,	 online	 language	

instruction	 can	 provide	 both	 advantages	 and	

limitations	in	teaching	and	learning	process.	The	

instructors	 need	 to	 adapt	 traditional	methodo 

logy	and	teaching	structures	to	online	language	

classroom	to	remove	the	significant	risk	and	take	

optimal	advantages	of	using	technological	devices	

in	 language	 instruction.	 Also,	 an	 appropriate	

implementation	of	technology	in	online	language	

classroom	 should	 reflect	 positive	 results	 from	

students	as	shown	in	Mareco’s	study	(2017)	that	

technology	integrated	methods	used	in	language	

classroom	showed	more	effectiveness	than	the	

traditional	language	classroom.

Synchronous Learning
	 Synchronous	 learning	 is	 almost	 similar	

to	learning	 in	traditional	classrooms	because	it	

requires	students	and	instructors	to	be	in	virtual	

classrooms	 at	 scheduled	 time	 in	 order	 to	 pr 

ovide	instruction	(Jackson,	2012).	Simultaneous	

interaction	 between	 instructors	 and	 students	

occurs	 by	 using	 virtual	 conferencing	 programs,	

web	camera,	microphone,	and	speaker	(Jackson,	

2012).	Instructors	select	online	instructional	tools	

and	methods	that	can	support	real-time	learning	

and	discussion.

	 In	terms	of	synchronous	learning,	it	allows	

instructors	 and	 students	 collaborate	 and	 inte 

ract	in	real	time,	so	it	can	foster	sense	of	comm 

unity	between	students	and	their	peers	through	

collaborative	activities	(Perveen,	2016).	Also,	 in	

synchronous	online	discussion,	there	should	be	a	

moderator	to	lead	the	discussion	that	encourage	
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participants	to	focus	on	topics	being	discussed.	

This	can	also	be	supported	by	the	study	carried	

out	by	Asterhan	and	Schwarz	(2010).	The	study	

has	been	conducted	with	ninth-grade	students	

in	 online	 synchronous	 group	 discussion	 and	

found	that	an	effective	moderator	in	online	discu 

ssion	should	be	able	to	keep	the	live	discussion	 

focused	in	order	to	lead	participants	to	abide	on	

topics.	However,	the	participants	of	Asterhan	and	

Schwarz’s	study	(2010)	also	mentioned	that	they	

did	not	expect	mediators	to	add	any	comments	

into	 their	 discussion.	 In	 addition,	 different	 stu 

dies	related	to	synchronous	learning	have	found	

that	the	engagement	in	synchronous	learning	as	

compared	 to	 asynchronous	 learning,	 students	

seems	 to	 be	more	 focused,	 experience	 better	

rates	of	course	completion,	and	involve	in	greater	

contribution	(Chen	&	You,	2007;	Hrastinski,	2010).

Asynchronous Learning
	 According	 to	 Wintemute	 (2021),	 asy 

nchronous	learning	allows	learners	with	flexibility	

to	study	 in	a	self-paced	manner.	Students	can	

connect	with	lessons,	class	materials,	instructors,	

and	peers	on	their	own	schedule.	However,	most	

asynchronous	classes	require	submission	deadlines	

for	 all	 assignments.	 In	 addition,	 asynchronous	

classes	 use	 the	message	 boards	 to	 keep	 a	 ru 

nning	dialogue	between	participants.	Hence,	many	

students	 find	 asynchronous	 learning	 the	most	

comfortable	for	them	as	for	a	certain	learning	type.	

	 In	 asynchronous	 instruction,	 instructors	

can	 pre-record	 lectures.	 This	 method	 allows	

students	 to	 review	 lectures	 over	 and	 over	 at	

any	time	based	on	their	convenience.	Therefore,	

asynchronous	methods	are	helpful	for	students	

who	 cannot	 attend	 live	 virtual	 classroom,	 are	

hesitate	 to	 attend	 live	 group	projects	or	discu 

ssion,	or	want	to	study	at	their	own	pace.

	 However,	asynchronous	learning	can	be	

challenging	as	it	is	a	self-paced	learning	in	which	the	

students	must	be	disciplined	to	keep	themselves	

active	and	interact	to	keep	track	with	all	online	

activities	(Perveen,	2016).	Furthermore,	delayed	

feedback	 from	 the	 instructors	 can	 be	 another	

drawback	that	makes	students	distracted.	(Huang	

&	Hsiao,	2012).	Also,	asynchronous	learning	can	

lead	to	insufficient	opportunities	for	students	to	

be	socialized,	and	they	have	to	look	for	ways	to	

connecting	and	networking	themselves.

Conceptual Framework
      Independent Variables           Dependent Variables

Online Teaching Methods

		-	Synchronous	Teaching	Method

		-	Asynchronous	Teaching	Method

Learning Outcome

		-	English	III	examination	score

								-	Grammar

								-	Vocabulary

								-	Conversation

								-	Reading	comprehension

		-	Students’	satisfactions

								-	Instructor

								-	Course	design

								-	Interaction

								-	Evaluation

								-	Outcome
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Hypotheses of The Study
	 Two	hypotheses	of	the	present	study	can	

be	formulated	as	follows:

	 1.	 The	 students’	 learning	 outcomes	 of	

Fundamental	English	III	class	taught	by	synchronous	

teaching	method	 has	 significantly	 higher	Mean	

scores	 than	 the	 class	 taught	 by	 asynchronous	

teaching	method.

	 2.	There	is	significant	difference	in	learning	

outcomes	Fundamental	English	III	course	between	

synchronous	and	asynchronous	teaching	methods.

Methodology
	 1.	Research	Design

	 A	 combination	 of	 a	 quantitative	 casua 

l-comparative	 design	 and	 a	 descriptive	 survey	

was	employed	for	this	study.	A	quantitative	casua 

l-comparative	design	was	 carried	out	 to	 invest 

igate	and	compare	students’	learning	outcomes;	

this	was	because	there	was	no	manipulation	of	

the	online	teaching	methods	(synchronous	and	

asynchronous	 methods)	 as	 the	 independent	

variables.	 In	 addition,	 a	descriptive	 survey	was	

chosen	to	explore	students’	satisfactions	toward	

two	teaching	methods	used	in	the	course.

	 2.	Population	and	Sample

	 The	population	of	this	study	was	secon 

d-year	and	third-year	students,	studying	at	Eastern	

Asia	University.	However,	 109	 second-year	 and	

third-year	students	who	enrolled	Fundamental	

English	III	course	in	the	first	semester	of	academic	

year	2021	(June	–	October	2021)	were	selected	

as	a	sample	for	this	study.	This	sampled	group	

was	chosen	because	the	researcher	found	that	

there	was	rather	proximate	average	score	for	the	

examinations	on	the	pre-requisite	units,	English	

I	and	English	II.	Hence,	the	researcher	assumed	

that	their	English	language	competence	was	likely	

at	similar	levels.

	 The	sample	were	divided	into	2	sub-groups:	

Group	I	consisted	of	48	students	from	Faculty	of	

Nursing,	and	the	lessons	were	provided	using	a	

synchronous	approach.	Meanwhile,	other	61	st 

udents	from	Faculty	of	Liberal	Arts	and	Business	

Administration	were	in	Group	II	for	a	classroom	

conducted	by	an	asynchronous	approach.	Even	

through	the	sample	was	purposively	chosen	from	

the	whole	population;	however,	the	convenience	

sampling	was	used	to	assign	the	participants	into	

sub-groups.	 Some	of	 the	participants	 in	Group	

II	 struggled	with	financial	difficulties	during	 the	

Covid-19	pandemic	and	had	to	do	part-time	jobs,	

so	they	were	assigned	to	an	asynchronous	group	

based	on	their	own	preferences	and	educational	

needs.

	 3.	Research	Instruments

	 The	 research	 instruments	 used	 in	 this	

study	were	the	following:

	 1.	 Google	 Meet	 was	 used	 to	 conduct	 

online	classrooms	for	a	synchronous	group	(Group	

I)	 throughout	 the	 course.	 The	 students	 were	

asked	to	attend	the	classroom	on	the	scheduled	

time.	Besides,	Zoom	was	used	to	pre-record	the	

classroom	for	an	asynchronous	group	(Group	II).	

The	videos	recorded	via	Zoom	were	posted	on	

weekly	basis.	The	students	were	allowed	to	study	

from	the	recorded	video	at	any	time	based	on	

their	convenience.	However,	they	were	required	

to	submit	all	assignments	within	deadlines.

	 2.	To	 investigate	 the	students’	 learning	

outcomes,	two	different	tests	which	were	parts	

of	the	course	assessment	were	used	in	this	study.	

The	tests	consisted	of	(a)	mid-term	examination	

and	(b)	final	examination.	All	examinations	were	

designed	by	the	instructor	and	were	in	line	with	

the	 course	 contents	 using	World	 Link	 Level	 3	

book.
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	 3.	A	Likert-scale	survey,	adapted	from	Le	

Shea	(2013),	was	used	to	explore	the	students’	

satisfactions	 toward	 the	 synchronous	 and	 asy 

nchronous	teaching	methods.	The	reliability	of	

the	 survey	 was	 established	 through	 the	 pilot	

study	 (N=34),	 which	 statistically	 revealed	 the	

Cronbach’s	alpha	coefficient	at	0.97	indicating	a	

high	level	of	internal	consistency.

	 4.	Data	Collection

	 The	lessons	were	delivered	within	a	total	

of	19	weeks	from	June	to	October	2021,	and	the	

weekly	assignments	were	assigned	to	both	groups.	

The	 students	 were	 asked	 to	 submit	 the	 assig 

nments	within	the	same	length	of	deadlines.	Also,	

the	students	were	asked	to	complete	mid-term	

and	final	exams	at	the	same	dates	which	were	

scheduled	on	the	9th	week	and	19th	week	of	the	

course.	Both	mid-term	and	final	exams	were	done	

online.	At	the	end	of	the	course,	 the	students	

were	asked	to	complete	the	online	questionnaires	

in	 order	 to	 explore	 the	 students’	 satisfactions	

toward	 synchronous	 and	 asynchronous	 online	

teaching	method.

	 5.	Statistical	Analysis

	 The	data	collected	from	the	exams	and	

the	survey	was	analyzed	by	Mean	 (M)	and	Sta 

ndard	Deviation	(SD).	In	addition,	the	Independent	

Samples	T-Test	was	also	used	to	compare	the	

learning	outcome	between	both	groups.

Results
	 This	 study	aimed	 to	 investigate	and	co 

mpare	students’	learning	outcomes	of	Fundame 

ntal	English	III	course	taught	through	synchronous	

and	 asynchronous	 online	 teaching	 methods.	

Therefore,	the	results	obtained	from	the	exam	

scores	were	analyzed.

	 The	results	shown	in	Table	1	were	students’	

mid-term	and	final	examination	scores	analyzed	

by	Mean	(M)	and	Standard	Deviation	(SD).

Table 1

The mid-term and final exam scores of the students from both groups

Variables N M SD

Students’ mid-term examination scores (full score = 60)

Group	I	(synchronous	group) 48 39.86 3.35

Group	II	(asynchronous	group) 61 36.36 7.56

Students’ final examination scores (full score = 80)

Group	I	(synchronous	group) 48 54.47 6.89

Group	II	(asynchronous	group) 61 53.09 11.64

	 As	presented	in	Table	1,	Group	I	(synchr 

onous	group)	received	the	Mean	scores	of	39.86	

on	mid-term	examination	and	54.47	on	final	exam 

ination.	In	the	meantime,	Group	II	(asynchronous	

group)	received	36.36	on	mid-term	examination	

and	53.09	on	final	examination.	 It	can	be	seen	

that	 Group	 I	 performed	 higher	 average	 score	

than	Group	 II	 in	 both	 examinations.	Moreover,	

the	 standard	 deviation	 indicated	 that	 the	 var 

iance	of	Group	1	was	less	than	Group	II	for	both	

examinations,	meaning	that	the	scores	of	each	

participant	in	Group	1	were	rather	approximate.

	 Besides,	the	Independent	Samples	T-Test	

was	properly	employed	in	this	study	to	find	out	
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whether	there	is	any	significant	difference	in	term	

of	the	learning	outcomes	of	Fundamental	English	

III	 course	which	was	 through	 synchronous	 and	

asynchronous	teaching	methods.	The	Independent	

Samples	T-Test	was	selected	since	the	learning	

outcome	was	assessed	by	scores	between	two	

distinct	groups:	synchronous	and	asynchronous	

groups	of	students.	The	results	were	presented	

in	Table	2:

Table 2

The statistical analysis of the difference in the learning outcome of Fundamental English III course 

between synchronous and asynchronous teaching methods

Levene’s	Test	for	Equality	of	Variances

F Sig. t df Sig.	(2-tailed)

Mid-term	 

examination

Equal	variances	assumed

Equal	variances	not	assumed

18.725 0.000 2.987

3.239

107

86.792

0.003

0.002

Final	examin 

ation

Equal	variances	assumed

Equal	variances	not	assumed

3.628 0.060 0.682

0.722

107

100.138

0.497

0.472

	 As	shown	in	mid-term	examination,	the	

p-value	(.003)	is	less	than	the	significance	level	

(.05).	It	indicated	that	H0	was	rejected,	and	this	

led	to	the	acceptance	of	H1.	Therefore,	it	could	

be	concluded	that	there	is	a	significant	difference	

in	mid-term	examination’s	Mean	scores	between	

synchronous	students	(Group	I)	and	asynchronous	

students	(Group	II).

	 For	the	final	examination,	the	p-value	(.497)	

is	greater	than	the	significance	level	(.05),	indica 

ting	that	H0	was	not	rejected.	Consequently,	there	

was	no	significant	difference	in	the	Mean	scores	

of	 the	final	examination	between	synchronous	

students	 (Group	 I)	 and	 asynchronous	 students	

(Group	II).

	 In	 addition,	 using	 the	 t-test	 of	 indepe 

ndent	 samples,	 a	 statistically	 significant	 diffe 

rence	 between	 both	 groups	was	 not	 found	 in	

final	examination.	However,	based	on	the	Mean	

score,	it	was	obvious	that	there	was	a	difference	in	

terms	of	learning	outcomes	of	students	enrolled	

in	Fundamental	English	III	course	conducted	by	

synchronous	and	asynchronous	teaching	methods.	

	 Furthermore,	 this	 study	 also	 explored	

the	students’	satisfactions	toward	synchronous	

and	asynchronous	teaching	methods.	Therefore,	

the	 questionnaire	 was	 designed	 to	 examine	 

toward	different	aspects;	instructor,	course	design,	 

interaction,	and	outcome.	The	overall	statements	

included	 30	 items.	 At	 the	 end	of	 the	 courses,	

the	 questionnaires	were	 distributed	 to	 all	 109	

participants	through	Google	Form;	however,	only	

102	questionnaires	were	returned.

	 A	five-point	Likert	scale	was	used	in	the	

questionnaire	to	score	the	participants’	level	of	

agreement	 in	 terms	 of	 satisfactions	 toward	 sy 

nchronous	and	asynchronous	teaching	methods.	

The	range	of	the	five-point	Likert	scale	items	were	

interpreted	based	on	the	criteria	of	Rensis	Likert	

(1932)	which	are	1.00-1.80	as	Strongly	Disagree,	

1.81-2.60	 as	 Disagree,	 2.61-3.40	 as	Moderately	

Agree,	3.41-4.20	as	Agree,	and	4.21-5.00	as	Strongly	

Agree.	 Mean	 (M)	 and	 Standard	 Deviation	 (SD)	

were	also	used	to	analyzed	the	average	level	of	

students’	satisfactions.	The	detailed	analysis	was	

illustrated	in	the	table	below:
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Table 3

Students’ satisfactions toward synchronous and asynchronous teaching methods for Fundamental 

English III course (N=102)

Statement M SD Interpretation

Instructor:

1.	The	lesson	content	was	explained	clearly. 4.11 0.67 Agree

2.	The	class	assignment	was	explained	clearly. 3.82 0.74 Agree

3.	The	lesson	content	was	well	prepared	by	the	instructor. 4.36 0.78 Strongly	Agree

4.	The	materials	were	well	prepared	by	the	instructor. 4.31 0.81 Strongly	Agree

5.	I	received	timely	feedback	(within	24	hours)	from	my	instructor. 3.51 0.72 Agree

6.	 I	was	able	to	get	 individualized	attention	from	my	instru 

			ctor	when	needed.

3.71 0.80 Agree

Total 4.31 0.75 Strongly Agree

Course design:

7.	The	lesson	materials,	e.g.	text	book,	audio,	and	video,	used	 

			in	this	course	facilitated	my	learning

4.16 0.92 Agree

8.	 The	 exercises	 and	 assignments	 could	 help	 reinforce	my	 

				learning.

4.26 0.79 Strongly	Agree

9.	 The	online	 teaching	method	 including	either	 live	online	 

				classroom	through	Google	Meets	or	pre-recorded	video	of	 

				the	course	facilitated	your	learning.

4.30 0.82 Strongly	Agree

10.	The	course	content	was	interesting. 4.18 0.81 Agree

11.	The	course	content	was	useful. 4.41 0.67 Strongly	Agree

Total 4.26 0.81 Strongly Agree

Interaction:

12.	I	am	satisfied	with	the	quality	of	interaction	between	me	 

					and	the	instructor.

4.20 0.85 Agree

13.	I	am	satisfied	with	the	quality	of	interaction	between	me	 

					and	peers.

3.79 0.76 Agree

14.	 I	 am	satisfied	with	collaborative	activities	during	online	 

					learning.

4.19 0.89 Agree

15.	I	think	this	course	created	a	sense	of	community	among	 

					students.

3.64 0.88 Agree

Total 4.20 0.84 Agree

Evaluation:
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16.	The	examinations	used	in	this	course	were	relevant	with	 

					the	course	content.

4.39 0.78 Strongly	Agree

17.	Scores	given	on	the	examinations	were	appropriate. 4.34 0.87 Strongly	Agree

18.	The	evaluation	criteria	used	in	this	course	were	appropriate. 4.27 0.80 Strongly	Agree

19.	I	am	satisfied	with	the	course	evaluation. 4.38 0.71 Strongly	Agree

Total 4.37 0.79 Strongly Agree

Outcome:

20.	I	feel	this	online	class	experience	has	helped	to	improve	 

					listening	skills.

4.21 0.86 Strongly	Agree

21.	I	feel	this	online	class	experience	has	helped	to	improve	 

					speaking	skills.

4.08 0.78 Agree

22.	I	feel	this	online	class	experience	has	helped	to	improve	 

					reading	skills.

4.11 0.78 Agree

23.	I	feel	this	online	class	experience	has	helped	to	improve	 

					writing	skills.

4.05 0.83 Agree

24.	I	feel	this	online	class	experience	has	helped	to	improve	 

					my	self-study	skills.

4.18 0.83 Agree

25.	I	feel	this	online	class	experience	has	helped	to	strengthen	 

					my	self-discipline.

3.92 0.85 Agree

Total 4.10 0.82 Agree

Overall satisfaction:

26.	I	learned	as	much	in	this	online	course	as	compared	to	a	 

					face-to-face	course.

3.90 1.04 Agree

27.	I	feel	online	courses	are	as	effective	as	face-to-face	courses. 3.74 1.14 Agree

28.	 I	 feel	 comfortable	 taking	 other	 online	 courses	 in	 next	 

					semester.

3.84 1.16 Agree

29.	Overall,	 I	 am	 satisfied	with	 this	 course	 and	 this	 online	 

						learning	experience.

4.13 0.92 Agree

30.	Overall,	I	will	recommend	this	online	learning	experience	 

					to	others.

4.10 0.87 Agree

Total 3.94 1.04 Agree
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	 Among	 30	 questionnaire	 items,	 the	 hig 

hest	Mean	score	appeared	in	the	course	design,	

followed	by	the	evaluation,	as	could	be	seen	in	

Table	3.	The	participants	strongly	agree	that	the	

course	content	was	useful	(M	=	4.41,	SD	=	0.67).	

In	 addition,	 they	 also	 strongly	 agree	 that	 the	

examinations	used	in	this	course	were	relevant	

with	the	course	content	(M	=	4.39,	SD	=	0.78),	and	

they	were	satisfied	with	the	course	evaluation	(M	

=	4.38,	SD	=	0.71).	On	the	contrary,	the	lowest	

Mean	score	found	in	statement	5	in	the	instructor	

section	(M	=	3.51,	SD	=	0.72)	as	the	participants	

least	agree	was	that	they	received	timely	feedback	

(within	24	hours)	from	the	instructor.

	 Also,	when	considering	each	aspect,	the	

results	revealed	that	the	highest	Mean	score	at	

strongly	 level	 of	 agreement	was	 shown	 in	 the	

evaluation	 (M	 =	 4.37,	 SD	 =	 0.79),	 followed	 by	

instructor	 (M	=	4.31,	SD	=	0.75),	 course	design	

(M	=	4.26,	SD	=	0.81),	interaction	(M	=	4.20,	SD	 

=	 0.84)	 and	 outcome	 (M	 =	 4.10,	 SD	 =	 0.82),	 

respectively.	Overall,	the	participants	agree	that	

they	are	satisfied	with	the	course	and	the	online	

learning	experience;	however,	they	feel	that	the	

online	 courses	 are	 as	 effective	 as	 face-to-face	

courses	at	the	least	level	of	agreement.

Discussions
	 The	 results	 for	each	 research	objective	

were	discussed	below.

	 1.	Research	Question	1	&	2

	 The	overall	analyses	showed	some	light	

on	 how	 well	 synchronous	 and	 asynchronous	

participants	 performed	 in	 each	 test,	 and	 their	

learning	 outcomes	 could	 reflect	 teaching	 effe 

ctiveness	(Webster	and	Hackley,	1997).	Although	

the	success	in	online	learning	could	be	assessed	

by	many	factors	such	as	course	quality,	relevant	

content,	 and	 students’	 motivation	 (Xaymoun 

gkhoun;	Bhuasiri;	Rho;	Zo;	Kim,	2012),	 teaching	

methods	could	be	one	of	 the	most	 important	

factors	 led	 to	 the	 success	 in	 online	 learning.	

The	different	teaching	methods	may	affect	the	

students’	learning	outcomes.

	 In	this	study,	the	results	illustrated	that	

synchronous	participants	 received	higher	Mean	

score	 of	 the	 mid-term	 and	 final	 exams	 than	

asynchronous	students.	Moreover,	the	results	of	

this	study	were	similar	to	the	study	of	Duncan	

(2012)	which	was	suggested	that	the	synchronous	

approach	used	 in	online	 learning	would	give	a	

better	academic	performance	for	the	students.	

It	was	 also	 consistent	with	 the	 findings	 of	 the	

research	conducted	by	Libasin	et	al.	(2021).	The	

study	compared	students’	academic	performance	

in	mathematics	 course	 with	 synchronous	 and	

asynchronous	online	learning	environments	during	

the	COVID-19	crisis.	The	findings	revealed	that	the	

Mean	score	of	both	approaches	was	slightly	di 

fferent,	where	the	Mean	score	for	synchronous	 

approach	 is	 79.31	 and	 the	 asynchronous	 

approach’s	Mean	is	74.86.	In	addition,	the	study	

also	stated	that	there	was	the	significant	different	 

between	the	Mean	score	of	the	two	approaches,	and	

the	researchers	concluded	that	the	synchronous	 

approach	gave	better	results	in	students’	academic	

performance	(Libasin	et	al.,	2021).	Likewise,	the	

present	 study	 found	 that	 there	was	 significant	

difference	 in	 the	Mean	score	 for	 the	mid-term	

exam	between	two	groups	of	participants.	Even	

there	was	no	significant	difference	in	final	exam,	

it	may	likely	occurs	due	to	other	external	factors.	

	 On	 the	other	hand,	 the	findings	of	 the	

present	 study	were	 contrast	with	 the	 study	of	

Berry	(2017)	which	investigated	the	educational	

outcomes	of	high	school’s	students	 for	 synchr 

onous	and	asynchronous	online	algebra	courses.	

The	 study	 found	 that	 there	was	 no	difference	
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existed	between	both	groups	of	 students.	 In	a 

ddition,	the	study	of	Olson	and	McCracken	(2015)	

also	 reported	 the	 final	 course	 grades	 of	 unde 

rgraduate	online	course	with	no	significant	diffe 

rence	between	synchronous	and	asynchronous	

students.	 Moreover,	 the	 two	 studies	 revealed	

that	synchronous	students	had	lower	test	scores	

than	their	asynchronous	counterparts.	However,	

the	contrary	in	the	results	found	in	the	studies	

of	Berry	(2017),	Olson	and	McCracken	(2015)	and	

the	 present	 study	 were	 probably	 because	 of	

the	courses.	Different	online	courses	may	need	

different	methods	of	teaching.	For	a	context	of	

language	learning,	it	is	best	to	be	created	through	

collaboration	as	communicative	approaches	for	

teaching	languages.	This	way	can	help	encourage	

students’	interaction	in	online	activities	and	shift	

the	focus	of	the	learning	from	teacher-centered	

pedagogy	to	learner	autonomy	(Borg	&	Al-Busaidi,	

2012).	Therefore,	prompt	conversation,	questions	

and	answers,	and	direct	feedback	from	teacher	

could	be	better	facilitated	in	language	classrooms	

through	synchronous	teaching	format.

	 2.	Research	Question	3

	 Many	 studies	 have	 been	 investigated	

level	of	achievement	and	educational	outcomes	

for	online	learning.	However,	these	should	not	

be	the	only	consideration	to	find	the	answers	of	

whether	or	not	synchronous	and	asynchronous	

teaching	methods	positively	or	negatively	affect	

students’	 learning.	 The	 students’	 satisfactions	

toward	 synchronous	 and	 asynchronous	 online	

classrooms	 should	 also	 be	 considered.	 In	 this	

present	study,	the	participants	agreed	that	the	

course	content	was	useful	at	the	highest	agree	

level	 of	 agreement.	 This	 could	 imply	 that	 the	

participants	found	that	online	learning	is	suitable	

for	language	learning,	and	they	were	satisfied	with	

the	course	evaluation	as	it	was	relevant	to	the	

lessons	taught.	Nevertheless,	to	avoid	frustration,	

the	design	and	 implementation	of	 lessons	and	

activities	 in	 online	 language	 learning	pedagogy	

should	maximally	facilitate	students	to	achieve	

their	 goals	 and	 outcomes	 (McCloskey,	 Thrush,	

Wilson-Patton	&	Kleskova,	2013).

	 On	the	other	hand,	the	results	of	the	pre 

sent	study	found	that	the	participants	agree	that	

they	received	timely	feedback	(within	24	hours)	

from	 the	 instructors	 at	 the	 lowest	 level.	 This	

possibly	affected	the	overall	satisfactions	toward	

the	course.	According	to	LeShea	(2013),	students	

respect	active	 involvement	and	feedback	from	

teachers.	The	study	carried	out	by	Dennen,	Darabi,	

and	Smith	 (2017)	 also	 suggested	 that	 students	

find	timeliness	more	significant	than	the	extent	

of	feedback	given	by	the	instructors.	It	is	crucial	

to	give	useful	feedback;	however,	it	 is	possible	

that	the	students	would	respond	to	the	feedback	

differently	if	the	feedback	was	given	in	a	timely	

manner	(Dennen,	Darabi,	and	Smith,	2017).

	 When	it	comes	to	online	learning,	synchr 

onous,	asynchronous	or	even	blended	approaches	

are	useful.	 It	 is	 important	that	teachers	should	

try	to	implement	lessons	and	activities	to	reduce	

distance	in	distance	learning.	However,	it	is	also	

important	to	understand	how	students	perceive	

their	 learning	 behavior	 through	 the	 online	 a 

pproaches;	 synchronous,	 asynchronous	 and	

blended	(Somenarain,	Akkaraju	&	Gharbaran,	2010).	

Recommendations
	 With	respect	to	this	study,	it	shows	that	

the	 online	 language	 classroom	 is	 better	 to	 be	

conducted	with	synchronous	approach.	However,	

it	 is	 recommended	 for	 further	 research	 that	 a	

larger	sample	size	should	be	studied	to	genera 

lize	and	increase	the	degree	of	creditability.	Also,	

the	 sampled	 group	 should	 be	 selected	 from	
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participants	with	the	similar	background	such	as	

students	from	the	same	major,	same	year,	etc.	

Future	studies	will	also	need	to	investigate	the	

extent	to	which	the	present	study	is	applicable	

to	other	online	learning	approaches	including	a	

blend	of	synchronous	and	asynchronous	methods.	

Moreover,	for	further	studies,	cautious	attention	

should	be	paid	on	external	factors	that	probably	

affect	students’	learning	outcome	and	satisfaction,	

e.g.	previous	online	learning	experience,	level	of	

expertise	in	using	technological	devices	or	read 

iness	for	online	learning.	It	is	also	important	to	

study	whether	the	difference	in	students’	learning	

outcomes	are	due	to	different	types	of	teaching	

methods	 (synchronous	or	asynchronous)	or	po 

ssibly	due	to	any	external	factors.
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เกริ่นน�ำ
	 หนังสือ	 “เส้นทางไต่ฝัน”	 เป็นหนังสือเขียนโดย

โรเบิร์ต	 ไอเกอร์	 ประธานคณะกรรมการและ	 CEO	 ของ	

The	Walt	Disney	Company

	 ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานด้าน

สื่อสารมวลชนและวงการบันเทิง	 รวมถึงทัศนคติท่ีเต็มไป

ด้วยพลัง	และหลักการส�าคัญส�าหรับผู้น�า	ที่ไม่เพียงแต่จะ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนและวงการ

บันเทิงเท่านั้น	แต่สามารถน�ามาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจ

ในด้านต่างๆ	รวมถงึอาจเป็นประโยชน์ในการใช้ชวีติส�าหรบั

คนทั่วไปได้

จุดประสงค์

	 หนังสือเล่มนี้น�าเสนอประสบการณ์ในการบริหาร

งานของผูเ้ขยีน	ศลิปะในการเป็นผูน้�า	แนวทางในการบริหาร	

และการพัฒนาทักษะในการรับมือกับปัญหาและอุปสรรค

ท่ีไม่คาดคิดได้อย่างมืออาชีพ

สำระส�ำคัญ

	 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา	14	บท	แบ่งได้

เป็น	2	ส่วน	ดังนี้	1	เรียนรู้	บทท่ี	1	เริ่มจากจุดต�่าสุด	บท

ท่ี	 2	 เดิมพันกับความสามารถ	บทท่ี	 3	 จงรู้ตัวว่าคุณไม่รู้

อะไรบ้าง	(และจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ท�า)	บทที่	4	ดีสนีย์ก้าวเข้า

มา	บทท่ี	5	เบอร์	2	บทท่ี	6	สิ่งดี	ๆ	เกิดข้ึนได้เสมอ	บทที่	

7	มันคือเรื่องของอนาคต	ส่วนท่ี	2	การเป็นผู้น�า	บทที่	8	

พลังแห่งความเคารพ	บทท่ี	9	ดีสนีย์-พิกซาร์	และหนทาง

ใหม่สู่อนาคต	 บทที่	 10	 มาร์เวลกับความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่

คุ้มค่าที่สุด	บทท่ี	11	สตาร์	วอร์ส	บทท่ี	12	ถ้าไม่คิดใหม่

ท�าใหม่	 คุณก็ตาย	บทท่ี	 13	 ไม่มีราคาส�าหรับเกียรติและ

ศักดิ์ศรี	บทท่ี	14	ค่านิยมหลักขององค์กร

สะท้อนคุณค่ำ

	 1.	 บทที่	 1-2	 กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการท�างาน

ของผู้เขียน	การเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการท�างาน	การ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การรับมือกับหัวหน้างาน	 เพื่อนร่วม

งานในลักษณะต่างๆ	 รวมไปถึงแนวความคิด	 และกิจวัตร

ต่างๆ	 ที่หล่อหลวมให้ผู ้เขียนประสบความส�าเร็จในการ

เป็นนักบริหาร

	 2.	 บทที่	 3	 ผู้เขียนได้เล่าประสบการณ์การเร่ิม

ท�างานด้วยทศันคติบวก	การเรยีนรู้งาน	การยอมรบัในความ

ไม่รู้ของตัวเอง	การรับมือกับสถานการณ์ภายในความไม่รู้
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นั้น	 การปรับตัวและเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ที่กระทบธุรกิจ	

และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเอง	 เพ่ือตอบโจทย์ใน

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักร

	 3.	 บทที่	 4	 กล่าวถึงการเรียนรู้และการปรับตัว

ในการเปลี่ยนแปลง	 ยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลว

จากนวัตกรรมใหม่	 และน�าความผิดพลาดนั้นไปใช้ในการ

ปรับปรุงและแก้ไข	 การบริหารจัดการเวลา	 การเตรียม

ความพร้อมและความรับผิดชอบในการท�างานเพื่อไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่องานและผู้ร่วมงาน	การเรียนรู้และยอมรับฟัง

ปัญหาและความคิดเห็นของผู้อื่น

	 4.	บทที่	5	ผู้เขียนกล่าวถึงการหาสมดุลระหว่าง

ความกระตือรือร้น	ความทะเยอทะยาน	และประสิทธิภาพ

ในการท�างาน	และสอดแทรกประสบการณ์การท�างานที่มี

ท้ังอุปสรรคและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	 และวิธีการรับมือ

เหตุการณ์ดังกล่าว

	 5.	บทที่	6	น�าเสนอแนวคิดด้านบวก	และท�าไมผู้

บริหารจึงไม่ควรมีแนวคิดด้านลบและสร้างพลังงานด้าน

ลบ	โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหา

	 6.	 บทที่	 7	 พูดถึงการน�าบทเรียนในอดีตมาใช้

ในการวางแผนในอนาคต	 การก�าหนดความส�าคัญในการ

วางแผน	 ความจ�าเป็นและวิธีการในสื่อสารภายในองค์กร	

การรับฟังเสียงภายในองค์กร

	 7.	บทที	่8	ผูเ้ขยีนเล่าประสบการณ์ในการวางแผน

กลยุทธ์	 วิธีการปรับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อองค์กร

และการปรับทัศนคติเกี่ยวกับบริษัทจากภายในองค์กรเอง	

การไม่น�าอัตตามาใช้ในการบริหาร

	 8.	บทท่ี	9	กล่าวถึงทัศนคติท่ีละความกังวลต่อส่ิง

ท่ีถูกมองว่ายากท่ีจ�าท�าให้ส�าเร็จได้	อุปสรรคท่ีจะขัดขวาง

ความคิดสร้างสรรค์	และสิ่งท่ีจะท�าให้ความคิดสร้างสรรค์

ไม่สามารถถูกพัฒนาต่อยอดให้ประสบความส�าเร็จได้

	 9.	บทท่ี	10	กล่าวถึง	ความส�าคัญในและวิธีการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร	 ความกล้าหาญที่

จะสร้างคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นงานออกมาเป็นที่

ยอมรับ	การท�าธุรกิจอย่างกล้าหาญ

	 10.	 บทท่ี	 11	 กล่าวถึง	 ความส�าเร็จและการให้

ความส�าคัญกับการได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร	

ศิลปะและวิธีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการยอมรับ

	 11.	บทท่ี	12	การปรับตวัเพือ่ให้ทันต่อเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้

ก้าวน�าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 การสร้างแพลตฟอร์ม

ทางเทคโนโลยีท่ีไม่ผ่านตัวกลาง

	 12.	 บทท่ี	 13	 ผู ้เขียนยังคงเล่าถึงปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่

ท�าให้ต้องมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย	 และการจัดการ

ปัญหาดังกล่าว

	 13.	บทท่ี	14	ค่านิยมหลักขององค์กร	หลักการ

ของการเป็นผู้น�าท่ีดี

สรุป
	 หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาการ

ใช้ศลิปะในการบรหิารองค์กรระดบัโลกภายใต้แนวความคิด

และทัศนคติเชิงบวก	การเรียนรู้จากความส�าเร็จ	ความล้ม

เหลว	การค้นหาสมดุลระหว่างการเป็นมนุษย์และการเป็น

ผู้บริหารท่ีมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่






