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สังกัด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่พบในการแปลเรื่องสั้นภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาในการแปลเรื่องสั้นดังกล่าว โดยผู้วิจยั ให้นิสิตกลุ่ม
ตัวอย่างทาแบบฝึกหัดการแปลเรื่องสั้นทั้งสิ้น 7 เรื่อง และทาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล
ประกอบผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการแปลเรื่องสั้นภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิตประกอบด้วย 1.
แปลความหมายผิด 2.ไม่แปลคาศัพท์หรือแปลคาศัพท์ไม่ครบ 3. แปลทับศัพท์ภาษาจีน และ 4. แปล
ความหมายคลุมเครือหรือใช้คาศัพท์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ผลการวิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดปัญหาในการแปลได้แก่ .ทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาไทยของนิสิตที่ประกอบด้วย 1.1
ความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาจีน 1.2ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาจีนและทักษะการใช้ภาษาไทย 2. ความ
ต่างทางวัฒนธรรมไทย-จีน 3.ทักษะการแปลของนิสิต
คาสาคัญ: การแปล ภาษาจีน เรื่องสั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปล
ABSTRACT
This research aims to study the problems from Thai translations of Chinese
short stories of students majoring in Chinese, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Besides, factor analysis of errors in
translation is another propose. Researcher selected 23 students studying Translation II
in second semester/2015 to do focus group questions. Moreover, researcher collected
data from translation experts. The results revealed that four problems when students
translating Chinese short stories to Thai are 1. Mistranslation 2. Untranslated Vocabulary
and/or Lost in Translation 3. Transliterated Word and 4. Ambiguity in Translation.
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Furthermore, analysis indicated that there are three factors of translation problems.
First, Students’ Thai-Chinese knowledge and skills which are 1.1 Vocabulary knowledge
in Chinese and 1.2 Grammar knowledge in Chinese and Thai communication skills.
Second, the different between Thai and Chinese culture. Finally, Students’ translation
skills.
Keywords: Translate Chinese Short-stories Translationfactor

บทนา
ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากนับ
ตามความสั ม พั น ธ์ ท างการฑู ต ที่ ไ ด้ ส ถาปนาอย่ า งเป็ น ทางการนั้ น มากกว่ า 40 ปี ภ าษาจี น จึ ง มี
ความสาคัญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้การเรียนการสอนภาษาจีนเป็นไปอย่างแพร่หลายและพัฒนาขึ้นอย่างเป็น
ลาดับดัง เห็นได้จากแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีนที่มี
การนส่งเสริมอย่างต่ อเนื่องทาให้ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาภาษาจีนมากขึ้นเป็นจานวนกว่า 7 แสนคน
โดยภาษาจีนกลางนั้นเป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัน
เนื่องมาจากการที่ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ทาให้มีความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้นทาให้มีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยจะเห็นได้ว่ามีการสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนในสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับผู้ที่
สนใจทั่วไป
หลักสู ตรวิช าภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาจีนดังข้างต้น จึงมีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลั กสู ตรของสาขาวิชาษาจีน ซึ่งประกอบไปด้ว ยเนื้อหารายวิชาภาษาจีนพื้นฐานระดับต่างๆ วิช า
ภาษาจี น ที่เ จาะลึ กเฉพาะด้า น เช่ น การอ่ าน การฟั ง การเขีย น การพู ด และ การแปล เป็ น ต้ น
โดยเฉพาะรายวิชาการแปลเป็นรายวิชาบังคับสาหรับนิสิตสาขาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจะเป็นวิชาที่
เน้นฝึกนิสิตให้แปลเนื้อหาบันเทิงคดีต่างๆ ซึ่งการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เป็นการฝึก
ให้ผู้เรียนได้ฝึ กทดลองแปลภาษาจีนตั้งแต่ระดับคา วลี จนไปถึงระดับประโยคที่ร้อยเรียงเป็นเนื้อ
เดียวกัน ซึ่งการแปลถือว่าเป็นหัวใจสาคัญหลักของการสื่อสารหากแปลไม่ถูกต้องหรื อคลาดเคลื่อน
อาจทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันในการสื่อสารหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
ผู้วิจัยสังเกตจากชิ้นงานการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิตสาขาภาษาจีน นั้นมี
ผลการแปลที่แตกต่างกัน มีความหมายที่ทาให้เกิดความเข้าใจได้แตกต่างกัน ผู้วิจัยสังเกตว่านิสิตมี
ปัญหาด้านคาศัพท์และโครงสร้างประโยคซึ่งผู้เรียนอาจไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์และโครงสร้าง
ประโยค ซึ่งการแปลเป็นหนึ่งในทักษะที่ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรง เป็นการบูรณาการ
ความรู้ด้านคาศัพท์ และไวยากรณ์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทางานหรือการติด ต่อสื่อสาร
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แต่ทว่าการแปลเป็น ศาสตร์ ที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคาศัพท์และไวยากรณ์จีนแต่เพียง
เท่านั้น ผู้แปลยังต้องมีความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศจีนจึงจะสามารถทาการ
แปลสารเพื่อให้สื่อความหมายได้ตรงตามเป้าประสงค์ของผู้ส่งสารได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดขึ้นในการแปลเรื่องสั้นภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิต
เพื่อพัฒนาพื้นฐานการแปลให้แก่นิสิตให้ดีขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาของ
รายวิชาการแปล 2 นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 3
1. เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของ
นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิตสาขา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้นของนิสิต
สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากเรื่องสั้นภาษาจีนที่ให้
นิสิตทาแบบฝึกหัด โดยมีความถี่ในการทาแบบฝึกหัดคือ 2 สัปดาห์ต่อ 1 เรื่องรวมทั้งหมด 7 เรื่องรวม
14 สัปดาห์เพื่อรวบรวมเอกสารและทาการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยัง ทาการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอนที่เคยสอนในรายวิชาการแปลของหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตสาขาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปล 2
ภาคการศึกษา 2 /2557 จานวน 23 คนและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการแปลของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจานวน 1 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่
2.1 แบบฝึกหัดการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยทาการคัดเลือกจากหนังสือ
汉语阅读速成（提高篇）ซึ่ง มีเรื่ อ งสั้ น ทั้ง หมด 24 เรื่ อง ผู้ วิจั ย ทาการคัดเลื อกเรื่ องสั้ น โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายเลือกเรื่องสั้นจานวน 7 เรื่อง ได้แก่
1.中国的地理环境
3.长大成人
5.小鸟断了翅膀之后
7.花卉的王国------云南

2.妈妈，送你半朵玫瑰
4.培育一个结婚
6.三分钟的爱情
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2.2 แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ที่เคยสอนในรายวิชาการแปล ของสาขา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เป็นปัญหา
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลที่ผู้สอนพบในการแปลของนิสิต
3. การสร้างเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีหลักการแปลและขั้นตอนการแปล ปัญหาการแปลจาก
ภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง รวมทั้งงานทดลองด้านการแปล โดยนามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
คานิย ามศัพท์และแนวคาถามสาหรับสั มภาษณ์ผู้ สอน จากนั้นได้ จัดทาร่างข้อคาถามและนาแนว
คาถามที่ใช้ในการสัม ภาษณ์ผู้สอนปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และทาการตรวจสอบ
คุณภาพความตรงของเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
คนทาการตรวจสอบ (expert validity) เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างข้อคาถาม แล้วนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทาเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบฝึกหัดการ
แปลและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการแปล ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการแปล 2 ทาแบบฝึกหัดการแปลจานวน 7
เรื่องตามที่ได้ทาการเลือกมา มีระยะห่างของการมอบหมายงาน 2 สัปดาห์ต่อ 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 14
สัปดาห์ทาการวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดในการแปล
4.2 ประสานงานอาจารย์ผู้ที่เคยสอนการแปลของสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อนัดหมายการ
สัมภาษณ์โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เคยสอนรายวิชาการแปลของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยมีเนื้อหาคาถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบรายวิชาการแปล
5.การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลแบบฝึกหัดการแปลจานวน 7 เรื่องตามที่ได้เลือกเลือกมา
โดยมีระยะห่างของการมอบหมายงาน 2 สัปดาห์ต่อ 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์จากนั้นทาการ
วิเคราะห์ หาข้อผิดพลาดในการแปลโดยอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second Language
Acquisition Theory) ของ สตีเฟ่น แครเชน (Stephen Krashen,1981) รวมทั้ง Skopos Theory
ของ ไรส์และแฟร์เมียร์ (วรรณา แสงอร่ามเรือง, 2545) ประกอบกับแนวคิด/ทฤษฎี และหลักการ
แปลแนวคิด/ทฤษฏีและหลักการแปล(Translation Theory /Principle of Translation)
5.2 ทาการแบ่งหมวดหมู่ของปัญหาที่พบและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลพร้อมสรุป
ผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของ
นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยให้นิสิตทาการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยจานวนทั้งสิ้น 7
เรื่อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
1. ปัญหาที่พบในการแปลเรื่องสั้นที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ของนิสิต
นิสิตกลุ่มตัวอย่างทาการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยเป็นจานวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง
ได้แก่ 中国的地理环境 / 妈妈，送你半朵玫瑰 / 长大成人 / 培育一个结婚 / 小鸟断了翅
膀之后 / 三分钟的爱情 / 花卉的王国------云南 นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 23 คน รวมข้อมูล
161 ชุด
ผู้วิจั ยได้ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลและทาการวิเคราะห์โ ดยอ้างอิงการแปลคาศัพท์จาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้วยพจนานุกรมจีน -ไทย (เธียรชัย เอี่ยมวรเมศ, 2554) และทาการรวบรวม
ปัญหาที่พบในการแปลเรื่องสั้นของนิสิตออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
1.1 แปลความหมายผิด
จากการเก็ บ รวบรวมและวิเ คราะห์ ข้ อ มูล การแปลคาศัพ ท์ ความหมายผิ ด ไปจาก
ต้น ฉบั บเป็ น ปั ญหาที่พบมากที่สุ ดของนิสิ ต ซึ่งทาให้ ความหมายของต้นฉบับเดิมนั้นผิ ด
แปลกไปหรือคลาดเคลื่อนได้ ดังตัวอย่าง
ต้นฉบับ
太平洋西岸
คาแปล 1
ติดอยู่กับหลายประเทศ
คาแปล 2
ติดขอบแปซิฟิก
คาแปล 3
แปซิฟิกเวสแบงค์
คาว่า “太平洋西岸” นั้น “太平洋”คือ มหาสมุทรแปซิฟิก “西岸” ฝั่งตะวันตก ดังนั้น
ความหมายที่ถูกต้องคือ ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ต้นฉบับ
亚洲东部
คาแปล 1
ทิศตะวันออกของเอเชีย
คาแปล 2
ภาคตะวันออกของเอเชีย
คาว่า “亚洲东部” ถึงแม้ว่า“亚洲”จะแปลว่า เอเชียหรือทวีปเอเชีย ส่วน“东部”คือ
ภาคตะวันออกหรือทิศตะวันออก เมื่อทาการแปลไม่สามารถแปลเรียงว่า ภาคตะวันออก
หรือทิศตะวันออกของเอเชียได้ เพราะ 亚洲东部 มีความหมายตามพจนานุกรมคือ เอเชีย
ตะวันออก
ต้นฉบับ
背靠
คาแปล 1
ได้รับการสนับสนุน
จากประโยคเต็ม 中国背靠欧亚大陆 คาว่า “背靠” นั้นมาจากคาว่า 背后 แปลว่า
ด้านหลัง ส่วน 靠 แปลว่า พิง/อิง/ ชิด/ติด ดังนั้น 背靠 ในประโยคนี้จึงหมายถึง (ด้าน)
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หลังชิด/หลังติด ส่วนจากตัวอย่างคาแปลที่นิสิตแปลว่าได้รับการสนับสนุนนั้นหมายถึง “背
”ในอีกความหมายหนึ่ง
1.2 ไม่แปลคาศัพท์หรือแปลคาศัพท์ไม่ครบ
การที่นิสิตนั้นไม่แปลคาศัพท์ /แปลคาศัพท์ไม่ครบเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบรองลงมา
จากการแปลความหมายผิด ทาให้ข้อความในประโยคนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรืออาจทาให้
บทแปลนั้นไม่สามารถสื่อความได้ครบถ้วน ดังตัวอย่าง
ต้นฉบับ
在中华大地上
คาแปล 1
แผ่นดินที่กว้างใหญ่ของจีน
คาแปล 2
แผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่
คาแปล 3
แผ่นดินจีนที่กว้างใหญ่
จากต้นฉบับ在中华大地上นิสิตแปลเพียงแค่在中华大地 ส่วนคาว่า “上”พบว่านิสิต
หลายคนไม่แปลคาดังกล่าว “上” แปลว่า บน ดังนั้นประโยคนี้ควรแปลว่า บนแผ่นที่ดิน
จีนที่กว้างใหญ่
ต้นฉบับ
其中有举世闻名的长江和黄河
คาแปล 1
หนึ่งในนั้นมีแม่น้าแยงซีเกียงและแม่น้าเหลือง
其中有举世闻名的长江和黄河ส่ว นที่ แ ปลขาดไปคื อ 举世闻名มี ค วามหมายว่ า ที่ มี
ชื่อเสียง ดังนั้นทั้งประโยคนี้ควรแปลว่า หนึ่งในนั้นมีแม่น้าแยงซีเกียงและแม่น้าเหลืองอันมี
ชื่อเสียง
1.3 แปลทับศัพท์
นอกจากการที่นิสิตแปลความหมายผิด ไม่แปลคาศัพท์/แปลคาศัพท์ไม่ครบแล้วนั้น
การแปลทับศัพท์ภาษาจีน หรือใช้การทับศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการแปล
ต้นฉบับ
太平洋西岸
คาแปล 1
แปซิฟิกเวส
คาแปล 2
แปซิฟิกตะวันตก
“太平洋西岸” มีความหมายว่าฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ตามตัวอย่างที่
1 แปลว่า แปซิฟิกเวส ซึ่งใช้คาภาษาอังกฤษทับศัพท์ในการแปล
ต้นฉบับ
渤海、黄海、东海、南海
คาแปล 1
โป๋ไห่, หวงไห่,ตงไห่,หนานไห่
“海”ในภาษาจีนแปลว่า ทะเล ซึ่งตามต้นฉบับ ชื่อเรียกสถานที่ส่วนใหญ่มักแปลเป็น
ไทยได้ แต่บางส่วนอาจเป็นชื่อเรียกเฉพาะดังคาที่ 1 ในต้นฉบับ “渤海”ควรแปลเป็น ทะเล
โป๋ ส่วนคาอื่นๆ สามารถแปลเป็นไทยได้ คือทะเลเหลือง ทะเลตะวันออก และทะเลใต้
1.4 แปลความหมายคลุมเครือหรือใช้คาศัพท์ไม่เหมาะสม
ต้นฉบับ
哺育着全国将近一半的人口
คาแปล 1
เลี้ยงประชากรจะใกล้ครึ่งหนี่งของประเทศ
จากปั ญ หาที่ พบในประโยคข้ างต้ นมี ปั ญหาอยู่ ที่ คาว่า “将近” ที่ มี ความหมายว่ า
เกือบจะถึง แต่หาเปิดพจนานุกรมดูเรียงตัวจะพบว่า 将 แปลว่า “จะ” ส่วน 近 แปลว่า
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ใกล้ ฉะนั้ น เมื่อแปลออกมาแล้ ว อาจทาให้ ผู้ อ่านเกิดความคลุ มเครือในความหมายของ
ประโยคดังกล่าว และหากเรียบเรียงประโยคใหม่ควรใช้คาว่า เกือบจะ หรือ กว่า แทนที่คา
ว่าใกล้ครึ่งหนึ่ง
ต้นฉบับ
三分钟的爱情
คาแปล 1
สามนาทีในรัก
คาแปล 2
สามนาทีที่รัก
จากต้นฉบับข้างต้น “三分钟的爱情” ตามตัวอย่างคาแปลทั้ง 3 ซึ่งแปลต่างๆกัน
และมีความที่ค่อนข้างต่างกันนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการแปลคาว่า “的” เป็นที่ทราบกันดี
ว่า “的”นั้นมีความหมายที่สามารถแปลเป็นไทยได้โดยตรงว่า “ที่” “ของ” แต่ในวลี
ข้างต้นคาศัพท์อยู่ข้างหน้าและหลัง “的” มีความสัมพันธ์ในลักษณะขยายความโดยทั่วไป
หากแปลว่า สามนาทีในรักหรือสามนาทีที่รักตามตัวอย่างคาแปลที่ 1 และ 2 นั้นมีความไม่
ชัดเจนในการสื่อความหมายเพียงพออาจทาให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายผิด ทั้งกันนี้ยังผิด
หลักโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาไทย เนื่องจากในภาษาจีนนั้น คาหลัก（爱情）จะ
อยู่ด้านหลังส่วนขยาย（三分钟的）จะอยู่ทางด้านหน้า ส่วนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย
คาหลั กจะอยู่ ทางด้านหน้ าและส่ ว นขยายจะอยู่ด้า นหลั ง ดั งนั้น “三分钟的爱情” ควร
แปลว่า “ความรักในสามนาที” จึงค่อนข้างเหมาะสมกว่า
Skopos Theory ของ ไรส์และแฟร์เมียร์ นั้นการแปลนอกจากให้ความสาคัญในการ
รักษาความหมายของต้นฉบับไปสู่ผู้รับสารแล้วยังต้องถ่ายทอกวัฒนธรรมของสารข้างต้นไป
ด้วยทุกครั้ง (วรรณา แสงอร่ามเรือง , 2545: 11) จากปัญหาที่พบในการแปลข้างต้นจะเห็น
ได้ ทั้งการแปลความหมายผิ ดการไม่แปลคาศัพท์ห รือการใช้คาศัพท์ไ ม่เหมาะสมทาให้
ความหมายของสารนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่คงไว้ซึ่งความหมายเดิมโดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
พบว่ามีวัฒนธรรมจีนหรือชื่อเฉพาะสอดแทรกมาในบางคาหรือบางช่วงของเรื่องสั้นแต่นิสิต
เลือกใช้การทับศัพท์หรือแปลขาดในส่วนดังกล่าวจึงทาให้สารที่สื่อไปสู่ผู้รับนั้นไม่ ครบถ้วน
สมบูรณ์
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิต
ปัญหาที่พบในการแปลข้างต้นทั้ง 4 ข้อสามารถนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปล
เรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิตดังนี้
2.1 ทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาไทยของนิสิต
2.1.1 ความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาจีน
ความรู้ด้านคาศัพท์ที่ไม่เพียงพอของนิสิตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การแปลของนิสิตนั้น
ประสบปัญหา ตั้งแต่การที่นิสิตไม่เข้าใจคาศัพท์หรือไม่ทราบความหมายจากการวิเคราะห์
งานแปลของนิสิตพบว่าคาศัพท์บางคาเป็นคาที่ประกอบจากคาศัพท์ 2 ตัวขึ้นไปแต่นิสิตใช้
การเปิดคาศัพท์เรียงที่ละคาแล้วจึงนาความหมายมาต่อเรียงกันแทนการเปิดหาความหมาย
เฉพาะของคาดังกล่าว ปัญหาข้างต้นเป็นผลมาจากการที่นิสิตไม่ทราบคาศัพท์จึงใช้วิธีเปิด
เรีย งคาแล้ว นามาประกอบความหมายส่งผลให้ส ารที่ สื่ อส่ งไปยังผู้ รับนั้นผิดพลาด ไม่
ครบถ้ว นหรื อมีความหมายคลุมเครือ นอกจากนี้การที่นิสิตไม่ส ามารถแยกแยะหรือจา
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ตัว อักษรจี น ที่มีลั กษณะคล้ ายคลึ งกันได้ทาให้ ไม่ส ามารถหาความหมายของคาศัพท์ไ ด้
ถูกต้อง
2.1.2 ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาจีนและทักษะการใช้ภาษาไทย
“ผู้ใช้ภาษาความทราบกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ ” คากล่าวข้างต้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่
ตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ทางภาษา(language acquisition) ของสมรรถนะ
วิสั ย การเรี ย นรู้ (learn competence) ในด้า นความรู้ทางไวยากรณ์ จีนของนิ สิ ตผู้ วิจั ย
พบว่าการที่นิสิตไม่สามารถนาความรู้ด้ านหลักไวยากรณ์จีนไปประยุกต์ใช้กับการแปลเป็น
ปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดปัญหาในการแปลตามที่กล่าวมาในข้างต้น จึงทาให้ข้อมูลต้นฉบับเกิด
ความคลาดเคลื่ อนหรื อมีค วามหมายผิ ด ไปจากเดิมไม่คงความหมายตามต้นฉบั บ เช่ น
ตัวอย่าง การแปลไวยากรณ์ 的 และการแปลลาดับส่วนขยาย ผิดพลาดในวลี 三分钟的
爱情 ซึ่งคาหลักของวลีดังกล่าวคือ “爱情”โดยมีส่วนประกอบขยายอยู่ทางด้านหน้า
นอกจากนี้ ปั จ จั ย ที่ ทาให้ เกิ ด ปั ญหาในการแปลอี กหนึ่ ง ประการคื อ ทัก ษะการใช้
ภาษาไทยของนิสิตในด้านของโครงสร้างประโยครวมถึงการเลือกใช้คาและการเรียบเรียง
ประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการแปลในแบบฝึกหัดมีการเรียบเรียง
ประโยคไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนในบางส่วนแต่เป็นการแปลเรียง
ตัวจากหน้าไปหลังและมีรูปแบบการนาโครงสร้างประโยคในภาษาจีนมาใช้ซึ่งหากกล่าวถึง
การรับรู้ทางภาษา (acquisition) ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่สองหรือสามของนิสิตรองจาก
ภาษาแม่(ภาษาไทย)นิสิตที่เป็นประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ซึ่งผ่านการ
เรียนภาษาจีนมาแล้วไม่ต่ากว่า 2 ปี ซึ่งหากอ้างถึงการรับรู้ทางภาษานั้นผู้เรียนมีการเรียนรู้
ภาษาโดยไม่รู้ตัวและเคยชินกับโครงสร้างคาขยายในภาษาจีนจึงทาการแปลเรียงตัวตาม
ลักษณะคาขยายในภาษาจีน
2.2 ความต่างทางวัฒนธรรม
“วัฒนธรรม” คือ มรดกแห่งสังคมซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม (อานนท์
อาภาภิรม, 2525) ในแต่ละสังคมต่างวัฒนธรรมเป็นของตนซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมนั้นอาจมี
ส่วนที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งของปัญหาที่พบในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ต่างทางวัฒนธรรมคือนิสิตแปลความหมายคลุมเครือหรือเลือกใช้คาศัพท์ไม่เหมาะสม เช่น
คาว่า “小 ”หากผู้แปลมีความเข้าใจทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนว่า “小 ”นั้นเป็น
การแสดงถึงลาดับแต่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วควรแปลทับศัพท์ภาษาจีนตามเดิมเพื่อบ่งบอก
ถึงชื่อเฉพาะของบุคคลนั้นๆ แต่ข้อผิดพลาดที่พบมีผลมาจากความไม่เข้าใจในวัฒนธรรม
ของสารต้ น ฉบั บ (source language) (Masan และ Hatim, 1994 อ้ า งใน สุ พ รรณี ,
2555:3) ได้ให้ แนวคิดว่า “การแปลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะภาษาเป็นส่ วนหนึ่งในการ
ดาเนินชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและบริบททางวัฒนธรรมต่างมีกรอบเป็นของตนเอง”
หากผู้เรียนเข้าใจในวัฒนธรรมของสารต้นฉบับจะทาให้ความหมายของสารต้นฉบับสื่อไป
ผู้รับสารได้อย่างสมบูรณ์
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2.3 ทักษะการแปล
ชนิ ด ของการแปลแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ การแปลแบบตรงตั ว (literal
translation)และการแปลแบบเอาความ(free translation) ซึ่งการแปลทั้ง 2 ทั้งประเภท
ล้ ว นมีจุ ดมุ่งหมายที่ต รงกัน ในการสื่ อความหมายไปสู่ ผู้ อ่านได้ชัดเจนและตรงตามสาร
ต้นฉบับ การแปลเรีย กได้ว่าเป็นการทดสอบการบูรณาการความรู้ของผู้ เรียนแบบหนึ่ง
เนื่องจากในการทาแบบฝึกหัดการแปลผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะต่างๆของภาษาจีนมาตั้งแต่
ด้านคาศัพท์ ไวยากรณ์และด้านอื่นๆประกอบกับทักษะการแปลเพื่อให้สารสื่อไปถึงผู้อ่าน
ได้ชัดเจนและมีความหมายตรงตามต้นฉบับ แต่ผู้วิจัยพบข้อผิดพลาดจากแบบฝึกหัดการ
แปลว่านิสิตขาดการใช้ทักษะและการดาเนินการตามลาดับขั้นตอนของการแปลตามความรู้
ที่เคยได้ศึกษาจึงก่อให้เกิดปัญหาในการแปลอันได้แก่ แปลผิด แปลทับศัพท์และไม่แปล
คาศัพท์หรือแปลคาศัพท์ไม่ครบ ซึ่งหากนิสิตทาการแปลอย่างเป็นขั้นตอนจะสามารถช่วย
ลดปัญหาในการแปลได้
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราช
ภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เคยสอนในรายวิชาการแปล จานวน 1 ท่าน คือ อ.ปนัดดา
เลาหะโชติ เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการแปลของนิสิตและปัจจัยที่ทาให้นิสิตเกิดปัญหาใน
การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ดังนี้ อ.ปนัดดา เลาหะโชติ กล่าวถึงปัญหาที่พบในการ
แปลของนิ สิ ตว่านิ สิ ตบางส่ ว นมีปัญหาในการเลื อกใช้คาศัพท์ให้ ถูกต้องตามบริบทและ
ความหมายของประโยค นิสิตแปลทับคาศัพท์ภาษาจีน นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านไวยากรณ์
ในการแปลนิสิตใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนมาเรียงลาดับคาแปลในภาษาไทยทาให้เกิด
ประโยคที่มีความหมายไม่ตรงตามความหมายดั้งเดิม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผล
การวิจัยเรื่อง “การแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้ นของนิสิต
สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” มี
สรุปผลการวิจัยในหัวข้อ ดังนี้
1.1 ปัญหาที่พบในการแปลเรื่องสั้นที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ของนิสิต
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากแบบฝึกหัดการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของ
นิสิตจานวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง ได้แก่
1.中国的地理环境
3.长大成人
5.小鸟断了翅膀之后
7.花卉的王国------云南

2.妈妈，送你半朵玫瑰
4.培育一个结婚
6.三分钟的爱情

รวมทั้งทาการสัมภาษณ์อาจารย์สาขาภาษาจีนที่เคยสอนในรายวิชาการแปลเพื่อทาการ
รวบรวมปัญหาที่พบในการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิต ผลการวิจัยพบว่าปัญหา
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ในการแปลของนิสิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.แปลความหมายผิด 2.ไม่แปล
คาศัพท์หรือแปลคาศัพท์ไม่ครบ 3.แปลทับศัพท์ และ 4แปลความหมายคลุมเครือหรือใช้คาศัพท์ไม่
เหมาะสม
1.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิต
จากปัญหาที่พบในการแปลเรื่องสั้นภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิตซึ่งสามารถแบ่งอออก
เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1.แปลความหมายผิด 2.ไม่แปลคาศัพท์หรือแปลคาศัพท์ไม่ครบ 3.แปลทับ
ศัพท์ และ 4 แปลความหมายคลุมเครือหรือใช้คาศัพท์ไม่เหมาะสม
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีน
เป็นภาษาไทยของนิสิตสรุปได้ว่า
1. ทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาไทยของนิสิตเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการ
แปล โดยเฉพาะด้านคาศัพท์ภาษาจีน ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาจีนและภาษาไทย
2. ความต่ า งทางวั ฒ นธรรมเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ อ าจท าให้ ก ารแปลมี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ
คลาดเคลื่อน
3. ทักษะการแปลของนิสิตกับการนาความรู้ที่เคยมีทั้งในด้านการแปลและความรู้ในด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการทาแบบฝึกหัด
2. อภิปรายผล
ผลการศึกษาปัญหาพบในการแปลเรื่องสั้นภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนิสิตสาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้นประกอบด้วย การแปลความหมายผิดไม่แปลคาศั พท์
หรือแปลคาศัพท์ไม่ครบ แปลทับศัพท์ และแปลความหมายคลุมเครือหรือใช้คาศัพท์ไม่เหมาะสมซึ่ง
เป็นผลมาจากทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาไทยของนิสิตที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะด้านคาศัพท์
ภาษาจีน ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาจีนและภาษาไทย ความต่างทางวัฒนธรรมของ ไทย-จีนและ
การบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับทักษะการแปล
ผลการวิจัยสนับสนุนว่าหากนิสิตมีความรู้ภาษาจีนเพียงพอ สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาจีนที่ที่ได้รับจากการเรียนในสาขาวิชาภาษาจีน ทั้งในด้านของคาศัพท์และไวยากรณ์รวมถึง
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเรียบเรียงคาแปลที่ ถูกต้องสู่ ผู้ รับสารให้ ได้จุดมุ่งหมายตรงตาม
ภาษาต้นฉบับ อีกทั้งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับจะทาให้ผู้แปลเข้าใจวัฒนธรรม
ที่พบในภาษาต้นฉบับทาให้สามารถแปลสื่อความหมายออกมาได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยมีความเห็นเรื่อง
การสอดแทรกวั ฒ นธรรมจี น ร่ ว มกั บ การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าการแปลจะท าให้ นิ สิ ต เข้ า ใจ
ความหมายของสารต้นฉบับมากขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยข้างต้นจะสามารถช่วยพัฒนาการเรียน
การสอนด้านการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องสั้นภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ช่วยพัฒ นาทักษะ การแปลให้แก่ผู้ เรียนเพื่อต่อยอดไปใช้ประโยชน์สาหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคต
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แนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
GUIDELINES OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR CONTINUATION OF POTTERY
MOLD CULTURE AT NONTHABUREE PROVINCE
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ์
ด้านอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คานึงถึงความ
หลากหลายของประชากรและความเหมาะสมกับทฤษฎีเป็นหลั ก เพื่อให้ ได้ผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญซึ่งมี
ลักษณะของตัวอย่างในอุดมคติของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 18
ท่าน และใช้การจดบันทึกเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญประชากรที่ศึกษาครั้งนี้
เป็ น ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ โดยแบ่ งออกเป็ นกลุ่ มบุ คคล 3 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย 1. กลุ่ มหน่ว ยงานภาครั ฐ
2. กลุ่มหน่วยผลิตหรือผู้ประกอบการ 3. กลุ่มช่างปั้นหรือ คนงาน แล้วนามาตรวจสอบความถูกต้อง
และบันทึกข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ตามประเด็น
นั้นของแนวคาถามในการสัมภาษณ์ เพื่อทาการนาเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างข้อสรุปเชิง
พรรณนา แล้วจึงสรุปผลงานวิจัย พร้อมข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากงานวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม เห็นด้วยกับทฤษฎี แนวคิด และหลักการ
เกี่ยวกับคุณลักษณะตามกรอบความคิดในการวิจัยของผู้วิจัย ในแนวทางแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารเพื่อแนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้าน
อนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คาสาคัญ: แนวทางการจัดการกลยุทธ์,อนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
ABSTRACT
This research is a qualitative research, aimed to study Guidelines of Strategic
Management for Continuation of Pottery Mold Culture at Nonthaburee province, was
chosen samples by purposively considerable variety of population and theoretically
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oriented for making key informants which has type of information-rich cases in order
that validity and reliability of data, use in-depth interview with semi-interview which
checked by 3 professionals and note-taking was a tool for collecting data from 6
successful executive life assurance agents. Accuracy and note data was evaluated by
categorizing in 3 groups of interview guideline for presenting qualitative research which
resulted with descriptive analysis and concluded research with theoretical proposal.
The results stated that in-depth interview of 3 groups along with theory, idea
and principle about characteristic in concept idea of researcher the Guidelines of
Strategic Management for Continuation of Pottery Mold Culture at Nonthaburee
province
Keywords: The management strategy, Conservation career Koh Kret Pottery
บทนา
เครื่องปั้นดินเผา มีความผูกพันกับการดารงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
เพราะมนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจาวัน บรรจุอาหารและสิ่งของ ฉะนั้นจึงได้มีการ
ประดิษฐ์ คิดค้น และปรับ ปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา จากการส ารวจแหล่งโบราณคดีใน
ประเทศไทย พบว่านับตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็นต้นมา ในพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยได้
ปรากฏแหล่งเตาเผาตั้งกระจัดกระจาย อยู่มากมายหลายแห่ง รวมทั้งได้มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผา
เป็นจานวนมากมายหลายชนิดทั้งที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในราชอาณาจักรไทยและที่ผลิตจากแหล่ง
เตาในต่างประเทศ ซึ่งได้ถูกนามาเพื่อใช้สอยและจาหน่าย ให้กับกลุ่มชนบางกลุ่ม เครื่องปั้นดินเผา
เหล่านี้ถูกผลิตและตกแต่งด้วย เทคนิคและลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามความสามารถของช่างใน
แต่ละท้องถิ่นหรือตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน ซึ่ง บางแห่งอาจมีแหล่งดินที่อุดม
สมบูรณ์เอื้ออานวยต่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ จากการที่ชุมชนบางแห่งมีพื้นที่ติดต่อกัน
หรือมีการทาการค้าร่วมกัน จึงทาให้อิทธิพลต่าง ๆ สามารถส่งผ่านไปยังอีกชุมชนหนึ่งได้ อย่างง่ายดาย
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ตาม การทาเครื่องปั้นดินเผาของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชนชาติมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าคงจะมีอาชีพทาเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่อยู่เมือง
มอญก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย เมื่อชาวมอญได้รับพระบรมราชานุญาติ ได้ตั้งบ้านเรือน
บริเวณปากเกร็ดซึ่งสภาพดินเหมาะสมในการทาเครื่องปั้นดินเผาเมื่อมาตั้งบ้านเรือนบริเวณเกาะเกร็ด
หมู่ 1, 6, 7 จึงกลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีชื่อเรียกตามภาษามอญว่า กวานฮาโม (บ้าน
ล่าง), กวานฮาตาว(บ้านบน), กวานอาม่าน, กวานโต้ และ กวานอาล้าน
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พิศาล บุญผูก (2550) ให้ความเห็นว่าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่เกาะเกร็ดมี
บทบาทในวิ ถี ชีวิ ต ของคนไทยมายาวนานกว่ า 500 ปี เป็ นส่ ว นหนึ่ งของประวั ติ ศาสตร์ ก ารผลิ ต
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาพื้ น เมื องของไทย ซึ่ ง แฝงอยู่ ใ นวงจรชี วิ ต สามารถสั ง เกตได้ จ ากงานหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมชุมชนที่สนองรับใช้ชีวิตประจาวันที่สนองต่ออารมณ์สุนทรี
ภาพ ที่มีส่วนสร้างจริยธรรมแก่ผู้คนในชุมชนและสร้างงานและอาชีพกับชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ดมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก ตกแต่ง
แบบเรียบง่ายหรืออาจมีการแกะสลักลวดลายบ้างเพียงเล็กน้อย ได้แก่ โอ่ง อ่าง ครก กระปุก และ
โอ่งพลู เป็นต้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ทาขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคลสาคัญ ก็จะมีหลายรูปแบบ เช่น หม้อ
น้า โอ่งสลักลายวิจิตร ซึ่งสามารถสั่งทาได้เกือบทุกรูปแบบตามความต้องการของผู้สั่งทางราชการได้
เห็นคุณค่าของการทาเครื่องปั้นดินเผาจึงได้ถือเอา หม้อน้าลายวิจิตร เป็นตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัด
นนทบุรี
ในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาจะต้องจัดหาดินเหนียวไว้เพื่อเตรียมไว้สาหรับใช้ในการปั้น โดย
ครั้งหนึ่งต้องเตรียมดินครั้งละหลายตัน การเตรียมดินเมื่อในอดีต ดินที่ใช้ปั้นจะต้องมีความเหนีย ว
ตามคุณสมบัติ คือความเหนียวดีสีนวลหรือปนเหลืองไม่มีสีดาเกินไป เนื้อดินจับกันเป็นก้อน ไม่ร่วนซุย
เป็นดินที่พบได้บริเวณเกาะเกร็ด
ช่วงเวลาการทาดินจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนโดยช่วงดังกล่าวจะขุดดินเป็น
หลุมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 2เมตร แล้วนามากองบริเวณพื้นดิน จากนั้นจะทิ้งดินไว้พอ
ช่วงฤดูน้าหลากก็จะขนส่งออกจากแหล่งดินแล้วนามาเก็บไว้ในโรงงานเมื่อดินมาถึงโรงงานก็จะแผ่ดิน
หนา 50 เซนติเมตร จากนั้นจะใช้ควายย่าดินเพื่อให้ดินเกิดความเหนียวใช้เวลาประมาณ15-20 วัน ใน
ขั้นตอนนี้ต้องมีผู้ควบคุม 2คนโดยมีหน้าที่ โกยดินและรดน้าดิน เมื่อมีความเหนียวได้ที่ แล้วก็จะนามา
รวมเป็นกองสูงประมาณ 2เมตร
ปัจจุบันใช้เครื่องนวดดินสามารถลดขั้นตอนลง โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เมื่อช่างปั้นจะ
ใช้ให้ลูกศิษย์แซะดินเป็นกองเล็กๆ เมื่อช่างปั้นต้องการปั้นจะนาดินมาตีเป็นก้อนก็สามารถนาดินมาปั้น
ได้เลย
สาหรับลักษณะของเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ด เป็นเตาที่มีขนาดใหญ่มาก
ยาวประมาณ 40 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร เป็นลักษณะของเตาหลังเต่า
ซึ่งมีความแข็งแรงและสามารถบรรจุโอ่งน้าได้มาก เมื่อจัดเรียงสิ่งของภายในเตา เสร็จเรียบร้อยแล้ ว ก็
จะทาการปิดปากเตาโดยการก่ออิฐขึ้นมาเป็นชั้นๆ มีช่อง 2 ช่องเมื่อทาการเผา เมื่อทาการเผา7 วัน
เรียกว่าการรุ่มเตา จะใส่ฟืนช่องที่ 1 จากนั้นจะเปิดรูด้านบนช่องที่ 2 เร่งไฟขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวัน
สุดท้ายประมาณ25 วันจากนั้นจะรอให้เย็นลง 10 วัน จึงสามารถออกเตาได้
การทาเครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ด จะต้องมีพิธีการไหว้เตาและเซ่นเตา โดยพิธีนี้จะ
ทาทุกครั้งที่มีการเผาเครื่องปั้นซึ่งเป็นความเชื่อว่าบูชาผีเพื่อไม่ให้เครื่องปั้นดินเผาเสียหาย
ปัจจุบันชาวเกาะเกร็ดได้หันมาผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทสวยงาม ( ลายวิจิตร ) ซึ่งใน
อนาคตเป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมดิ น เผาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภาคกลางก็ ไ ด้ ช าวเกาะเกร็ ด เริ่ ม ผลิ ต
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เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนน้อยลง เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่นสะดวกกว่า แรงงานก็
หาได้ยากและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทาให้ชาวเกาะเกร็ดหันไปทาอาชีพอื่น จนกระทั่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2540
ทางภาครั ฐ ได้ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและให้ ป ระชาชนอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ า งๆ
เครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ดจึงได้รับการอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่ง
เครื่ องปั้ น ดิน เผาที่ใช้ในชีวิตประจาวันของชาวเกาะเกร็ด ตกแต่งแบบเรียบง่ายมีการ
แกะสลักลวดลายเพียงเล็กน้อย ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ทาขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคลสาคัญ มีลวดลายวิจิตร
ในส่ ว นราชการได้เห็ น คุณค่าของการทาเครื่องปั้นดินเผาจึงได้ถือ เอา หม้อน้าลายวิจิตร เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจาจังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบันชาวเกาะเกร็ด ผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทลายวิจิตร แทนเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น เนื่ อ งจากมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น มาแทนที่ รวมทั้ ง แรงงานและต้ น ทุ น ในการผลิ ต สู ง ขึ้ น
แนวโน้มในอนาคตของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ลูกค้าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวและสินค้าที่ขายน่าจะ
เป็นประเภทของที่ระลึก ของขวัญ ซึ่งแรงงานที่จะมาสืบทอดฝีมือการแกะสลักและงานปั้นก็ยากขึ้น
เพราะเป็ น งานที่ต้องใช้การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะและความชานานนอกจากนั้นการปั้น มีหลาย
ขั้นตอนทาให้เด็กรุ่นใหม่สนใจน้อย ประการสาคัญถ้าจะให้อาชีพคงอยู่ต่อไปจะต้องช่วยสนับสนุน
สินค้าประเภทนี้ เพื่อสร้างเป็นอาชีพหลักและเพื่อให้งานเครื่ องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ดดารงอยู่
สืบต่อไปปัญหาแรงงานที่จะมาสืบทอดฝีมือโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจน้อย ซึ่งต้องใช้การ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะและความชานาญ การทาให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อไปควรต้องสนับสนุนการอุปโภค
สินค้าประเภทนี้
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สนใจปัญหาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเป็นงานวิจัย
มุ่งศึกษาการจัดการกลยุทธ์เพื่อออนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็น
แนวทางอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
ตลอดจนทาให้ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาประสบความสาเร็จในธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการบริหารจัดการองค์กร
2. เพื่อศึกษาปัญหา และ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวม
ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
มากที่สุ ด แล้ วจึงนามาวิเคราะห์ ร่ว มกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี บทความ วรรณกรรม และเอกสาร
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์
อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี และจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการบริหาร
จัดการองค์กร ถึงปัญหาต่างๆ ที่กาลังประสบทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มคนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเกร็ดได้แก่ หน่วยผลิต ผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้ง คนงาน ช่างปั้น ส่วนใหญ่จะ
อยู่กันที่หมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 7 ซึ่งเป็นแหล่งงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง บ้านเกาะเกร็ด ใน
การวิจัยจะสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยผลิตหรือเจ้าของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง ทั้ง 4
แห่งและสุ่มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ5 คนช่างฝีมือและช่างปั้น 8 คนและหน่วยงานภาครัฐ 5คน รวม
18คน โดยทาแบบสัมภาษณ์เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวและคาถามที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์กร ถึงปัญหาต่างๆ ที่กาลังประสบทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กระบวนการและขั้ น ตอนในการออกแบบการวิ จั ย (research design) หรื อ การสร้ า ง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการวิ จั ย นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกระบวนการและขั้ น ตอนในการด าเนิ น
กระบวนการวิจัย อันมีสาระสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
4.1 การศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการกล
ยุทธ์เพื่อฟื้นฟูอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4.2 การออกแบบการวิ จัย (research design) หรื อ การสร้ างแบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ
นาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยการออกแบบหรื อสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
หรือ การสัมภาษณ์แบบชี้นา โดยข้อคาถามสาหรับนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก ( indepth interview) นั้ น ได้ ด าเนิ น การออกแบบการวิ จั ย (research design) หรื อ การสร้ า งแบบ
สัมภาษณ์ สาหรับนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยการออกแบบ
หรือสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างหรือเป็นกระบวนวิธีการสัมภาษณ์ที่มีรูปแบบหรือมีลักษณะ
ที่ไม่เป็ น มาตรฐาน (unstructured or unstandardized interview) หรื อการสั มภาษณ์แบบชี้นา
(guided interview) ในการกาหนดโครงสร้างของข้อคาถาม สาหรับนาไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์
เจาะลึก (in-depth interview) นั้น ประกอบไปด้วย ข้อคาถามจานวน 3ชุดได้แก่
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ชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์สาหรับช่างปั้น/คนงาน
ชุดที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
สาหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้
กาหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ อันได้แก่ กระบวนการหรือ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันมีสาระสาคัญ
โดยสรุปดังต่อไปนี้
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูล
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ที่ ป รากฏบน
อินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการศึก ษาวิจัยและผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อ
น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการออกแบบหรื อ สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก รวมทั้ ง เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น
ส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการวิจัยในส่วนต่อไปนี้
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
สาหรับแนวทางประการสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (indepth interview) นั้น ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางประการสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอ
ความร่ ว มมือจากองค์กรหรื อบุ ค คลที่เป็นตัว แทนของกลุ่ มตัว อย่า งส าหรับการวิจั ยครั้งนี้ เพื่อขอ
สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น
ผู้วิจัยได้ดาเนินกระบวนการบันทึกข้อมูล โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสียงของผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์
ก่อนทาการบันทึกเสียงหากได้รับอนุญาต เพื่อนามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความ
ถูกต้องย้อนกลับในภายหลังได้
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส าหรั บ กระบวนการในการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์เ จาะลึ ก (in-depth
interview) นั้น ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) นั้น มาใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดาเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากเอกสาร (documentary research) โดยกระบวนการและวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ อันจะได้ดาเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อัน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยพิจารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern) ที่พบในข้อมูลที่
ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนาประเด็นหลัก (major themes) มาพิจารณาแบ่งแยก
ออกเป็นประเด็นย่อย (sub-themes) และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์
โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตาม
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ ในระหว่ า งการด าเนิ น กระบวนการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น
กระบวนการสะท้อน (reflecting) ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดาเนินการกระบวนสะท้อน
(reflecting) ในแต่ละช่วงหรือในแต่ละขั้นตอนควบคู่ไปกับการดาเนินกระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสร้าง
ให้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการใช้กระบวนการในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความแกร่ง
และแม่นตรง (rigor) เพื่อให้กระบวนการวิจัยครั้งนี้ มีความเข้มข้น (intensive process) มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งผู้วิจัยจะได้ดาเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth
interview) โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ
จากกระบวนวิธี การวิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ อันเป็นแนวทางประการส าคัญ ที่ส ามารถน าไปสู่ การจัดท า
ข้อเสนอแนะในการกาหนดการจัดการกลยุทธ์เพื่ออนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์บทสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า
1. ลักษณะข้อมูลทั่วไป อุปสรรค ปัญหาที่พบของหน่วยผลิตหรือผู้ประกอบการ
ลักษณะข้อมูลทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นหน่วยผลิตหรือผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
โดยเฉลี่ยอายุ 49 ปี เป็นเจ้าของกิจการและช่างปั้น ประกอบอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นงาน
หลัก ธุรกิจครอบครัว ทามานานเพราะสืบทอดธุรกิจของบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตของที่
ระลึก ได้แก่ งานหม้อน้าลายวิจิตร มากที่สุด รองลงมาเป็นเครื่องใช้ครัวเรือน ได้แก่ ถ้วยชาม, โอ่ง,
กาน้าชา, กระปุก และสุดท้ายเป็นเครื่องประดับ เช่น โคมไฟ
อุปสรรคที่พบมากที่สุดคือ เรื่องเตาเผา รองลงมาเป็น ต้นทุนการผลิต สินค้าอื่นเข้ามาแทนที่
และภัยธรรมชาติ
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ปัญหาที่พบของหน่วยผลิตหรือผู้ประกอบการ
1. ปัญหาด้านการผลิ ต ส่ว นใหญ่พบว่า วัตถุดิบราคาแพงขึ้นสู งเท่าตัว อุปกรณ์
เครื่องทุ่นแรงมีการพัฒนาตัวแกะสลักเป็นตัวปั๊มลาย หรือตัวกดลายเครื่องโม่ดิน และซื้อวัตถุดิบจาก
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2. ปั ญหาด้ านแรงงาน ส่ ว นใหญ่ พบว่ าแรงงานมี ฝี มือ หายาก ช่า งปั้ นและช่า ง
แกะสลักลายมีเหลืออยู่ไม่กี่คนและเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยสนใจจะฝึก หัดเพื่อเป็นอาชีพหลัก จึงต้องอาศัย
คนในครอบครัวช่วยกันปั้นเป็นหลัก
3. ปัญหาด้านการจัดการ ส่วนใหญ่พบว่าไม่ค่อยมีกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนใหญ่
จะผลิ ต เฉพาะที่ มี ลู ก ค้ า มาสั่ ง และบางครั้ ง ลู ก ค้ า มาสั่ ง ที ล ะมาก ๆ ต้ อ งใช้ เ วลาหรื อ ท าไม่ ทั น ใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด นอกจากนั้ น ในกระบวนการผลิ ต บางครั้ ง จะมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
โดยเฉพาะเรื่องเตาเผามักจะมีข้อจากัด
4. ปัญหาด้านการตลาด ส่วนใหญ่พบว่ามีลูกค้ามารับไปขาย และขายปลีกมากกว่า
และยังขายหน้าร้าน เนื่องจากขาดการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ ทาให้ไม่มีอานาจในการต่อรองทาง
การตลาด การร่วมกลุ่มกันสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาทางด้านต่าง ๆ
2. ลักษณะข้อมูลทั่วไป ปริมาณการผลิต ปัญหาการผลิตของช่างปั้น/คนงาน
ลักษณะข้อมูลทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นช่างปั้น/คนงานเครื่องปั้นดินเผา โดยเฉลี่ยอายุ
40 ปี ขึ้นไปมีอาชีพหลักเป็นช่างปั้น โดยเฉลี่ยผลงานจะผลิตได้ 350-400 ชิ้น/ต่อวัน ขึ้นอยู่กับความ
ยากง่ายของงาน
อุปสรรคที่พบมากที่สุดคือ เรื่องคุณภาพของดินไม่ดี รองลงมาเป็น วัตถุดิบที่หายาก เตาเผา
ขาดแคลนทาให้ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า สินค้าอื่นเข้ามาแทนที่ และภัยธรรมชาติ
3. ลักษณะข้อมูลทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคที่พบ นโยบายและแผนงานในอนาคตของ
หน่วยงานภาครัฐ
ลักษณะข้อมูลทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นหน่วยงานภาครัฐโดยเฉลี่ยอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ทางานอยู่หน่วยงานภาครัฐ
ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอ (ค่อนข้างที่จะ
น้อยที่สุดในจังหวัด) หรืออาจต้องใช้งบประมาณในโครงการอื่นที่จาเป็นเร่งด่วนมากกว่าก็อาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพในการมาดูแลเครื่องปั้นดินเผาโดยตรง
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้เกาะเกร็ดได้รับการ
ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนนทบุรี จึงส่งผลให้เกาะเกร็ดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่ า งประเทศมาเที่ ย วกั น มากมายจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ โ ดยเฉพาะวั น เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ ส่ ง ผลให้ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาดูการสาธิตทาเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองและซื้อสินค้ากลับไป ถือเป็นการเปิดตลาด
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ทาให้ลูกค้าจากหลาย ๆ ที่มารู้จักงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากที่เกาะเกร็ดเป็นที่มีชื่อเสียง
ทางด้านงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง
จากการสรุ ป ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการจั ด การกลยุ ท ธ์ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ อ าชี พ
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีผู้วิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งได้พบว่า
1. งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่เกาะเกร็ดเป็นอาชีพหลัก สามารถทา
รายได้ให้กับคนในชุมชนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวิวัฒนาการดัดแปลงมา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมกันมาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการผลิตให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
2. ผลจากการวิเคราะห์ ทางด้ าน SWOT พบว่ างานหั ตถกรรมเครื่องปั้ นดินเผา
พื้นเมืองที่เกาะเกร็ดกาลังประสบปัญหาทางด้านต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถ
กาหนดราคาได้ ผู้ซื้อมีอานาจต่อรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
พื้นเมืองที่ผู้ผลิตรายอื่นสามารถผลิตได้ เนื่องจากที่เกาะเกร็ดจะมีต้นทุนทางด้านการขนย้ายและค่า
ขนส่ งสู งกว่า แหล่ งผลิ ตอื่ น ที่ติดถนน แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นงานหั ตถกรรมเครื่อ งปั้นดินเผาที่ใช้ฝี มือเป็ น
เอกลักษณ์ส่วนตัวมีลายสลักวิจิตรจะมีคู่แข่งขันน้อยราย จึงสามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อได้ อย่างไรก็
ตามงานหั ตถกรรมเครื่ องปั้ น ดิน เผาพื้ นเมืองยัง มีปัญหาจากปัจจัยภายในเกี่ ยวกับการขาดแคลน
ช่างฝีมือ ซึ่งต้องกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจงานศิลปหัต ถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองและ
ส่งเสริมให้มีงานสร้างสรรค์โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ซึ่งทาให้มีลูกค้าและสร้างอุปสงค์
ของตลาดได้ตลอดเวลาเหมือนดังในอดีตที่ผ่านมาได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอุป
สงค์ของตลาดเช่น จากเดิมผลิตหม้อ โอ่ง อ่าง ปรับเปลี่ยนมาผลิตกระถาง หม้อน้าแกะสลัก และ
ประยุกต์เป็นโคมไฟ หม้อน้าและโถขนาดเล็ก ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้านและตู้ปลาที่ทาด้วยดิน
เผาดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อสมมติฐาน ข้อที่ 1ที่ว่า แม้ว่างานเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองจะมีอุปสรรคและ
มีจุดอ่อน แต่ก็มีจุดแข็งและโอกาสบางอย่างจึงทาให้งานเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเป็นอาชีพดั้งเดิมที่
สามารถถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันสาหรับผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง บ้านเกาะเกร็ดได้แก่
จุดแข็ง
1. ความสามารถของช่างปั้นและช่างฝีมือ มีความยืดหยุ่นสามารถพัฒนาฝึกหัดการปั้นและ
การสลักลายเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า
2. ลักษณะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่เกาะ
เกร็ดมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายเพื่อให้
ตรงตามความต้องการของอุปสงค์ของตลาด ถือเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง รูปแบบของผลิตภัณฑ์
สามารถประยุกต์ให้ปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยแต่ยังคงแฝงแบบลวดลายของวัฒนธรรมเดิมไว้
3. ความมี ชื่ อ เสี ย งของเกาะเกร็ ด เกาะเกร็ ด มี ชื่ อ เสี ย งทางด้ า นงานหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองตั้งแต่สมัยโบราณเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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4. แหล่งที่ตั้ง เกาะเกร็ดเป็นแหล่งที่ตั้งที่ดีทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในอดีตเหมาะสาหรับเป็น
แหล่งผลิตที่ดีมีปัจจัยการผลิตที่สาคัญสามารถหาได้จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเป็นแหล่ง
จาหน่ายหรือเป็นตลาดที่ดีมีการขนส่งสะดวกทางเรือ สาหรับในปัจจุบันเกาะเกร็ดกลายมาเป็นแหล่ง
ชุมชนอยู่ใกล้เมืองหลวงทาให้เป็นแหล่งจาหน่ายที่ดีเป็นศูนย์กลางการค้าและพัฒนากลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นที่ดึงดูดลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
จุดอ่อน
1. ทรัพยากรการผลิตลดลง ทรัพยากรการผลิตที่สาคัญของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
เริ่ มหายากทาให้ มีต้น ทุ น การผลิ ต ที่สู งขึ้ น ทาให้ เครื่องปั้ นดินเผาพื้ นเมือ งมีต้น ทุนการผลิ ต สู งขึ้ น
กว่าเดิมมากในขณะที่ราคาขายไม่สามารถกาหนดได้เนื่องจากมีผู้ผลิตจากที่อื่นหรือคู่แข่งจากภายนอก
มากขึ้น
2. แรงงานมีฝีมือหายาก ช่างปั้นและช่างแกะสลักลายมีเหลืออยู่ไม่กี่คนและเด็กรุ่นหลังไม่
ค่อยสนใจจะฝึกหัดเพื่อเป็นอาชีพหลัก
3. ปัญหาทางการตลาดและการจัดการ ไม่ค่อยมีกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนใหญ่จะผลิต
เฉพาะที่มีลู กค้ามาสั่ งและบางครั้งลู กค้ามาสั่ งทีละมากๆต้องใช้เวลาหรือทาไม่ทันในระยะเวลาที่
กาหนด นอกจากนั้ นในกระบวนการผลิตบางครั้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ โดยเฉพาะเรื่อง
เตาเผามักจะมีข้อจากัด
4. การขาดการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ ทาให้ไม่มีอานาจในการต่อรองทางการตลาด
การร่วมกลุ่มกันสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาทางด้านต่างๆ
โอกาส
1. นโยบายของรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้เกาะเกร็ดได้รับการส่งเสริม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนนทบุรี จึงส่งผลให้เกาะเกร็ดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมาเที่ยวกันมากมายจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาดูการสาธิตทาเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองและซื้อสินค้ากลับไป ถือเป็นการเปิดตลาดทาให้ลูกค้า
จากหลายๆที่มารู้จักงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากที่เกาะเกร็ดเป็นที่มีชื่อเสียงทางด้านงาน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง
2. ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ยิ่งภาวะเศรษฐกิจฟื้ นตัวจะกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวและอุปสงค์
ต่อเครื่องปั้นดินเผาเพิ่มขึ้น
3. ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งทุ่ น แรงมากขึ้ น ท าให้
ประหยัดเวลาและสะดวกในการทางานมากขึ้น
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อุปสรรค
1. การมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้น ทาให้ส่วนแบ่งตลาดของเกาะเกร็ดลดลงเนื่องจากผลิตภัณฑ์
บางอย่าง เช่น กระถาง สามารถฝึกผลิตได้ง่ายไม่มีลักษณะเฉพาะจึงเกิดคู่แข่งได้ง่าย
2. การมีอานาจการต่อรองของผู้ซื้อ เนื่องจากมีผู้ผลิตหลายรายเพิ่มขึ้น ผลิตสินค้าที่มี
ลักษณะคล้ายๆกันตลาดเป็นของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงมีอานาจการต่อรอง
3. การมีสินค้าอื่นมาทดแทน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการผลิตพลาสติก อลูมิเนียม
ทาให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามากขึ้น
และผลจากการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สภาพปั ญ หาในปั จ จุ บั น ที่ ง านหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองกาลังประสบอยู่ในขั้นรุนแรง จึงขอเสนอกลยุทธ์เชิงรับ ดังนั้นจึงเป็นไปตาม
ข้อสมมติฐาน ข้อที่ 2 ที่ว่า การนาหลักกลยุทธ์การบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางฟื้นฟูอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กลยุทธ์เชิงรับที่จะใช้สาหรับงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเกร็ด ได้แก่
1. กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะที่เกาะเกร็ด
เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น โดยมีแผนงานดังนี้
1.1 การส่งเสริมให้มีการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความหลากหลายเพื่อ
ประโยชน์ ในการใช้สอยแต่ยังคงแฝงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ โดยอาจจัดให้ มีการประกวดการแข่งขัน
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
1.2 การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการออกแบบ ดีไซน์ รูปแบบผลิตภัณฑ์และการ
สร้างสรรค์สินค้าใหม่และจัดแสดงผลงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลงานให้สามารถ
ผลิตออกมาใช้งานได้จริง
1.3 การจัดศูนย์ให้คาปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการผลิตเทคนิค
ใหม่
2. กลยุทธ์การพัฒนาทางด้านบุคคล ช่างฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการทางด้านการ
จัดการและการตลาด เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ที่ถ่ายทอดสื บต่อกันมาและเพิ่มความรู้ทางด้านการตลาดและการบริห ารจัดการให้กับชุมชนและ
สามารถนาไปแก้ไขปัญหาที่ประสบได้ โดยมีแผนงานดังนี้
2.1 การจัดงานแสดงสินค้างานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองโดยให้ช่างฝีมือทา
การสาธิตวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีคนมาสนใจ
งานศิลปะซึ่งจะเป็นทั้งการส่งเสริมการค้าและการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่สนใจจะเรียน
2.2 การจัดตั้งศูนย์อบรบฝึกหัดปั้นงานหัตถกรรมเครื่อ งปั้นดินเผาและจัดให้มีการ
ประกวดผลงานเพื่ อ สร้ า งชื่ อ เสี ย งส าหรั บ ช่ า งฝี มื อ และท าให้ เ ยาวชนสนใจงานหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผามากขึ้น
2.3 การร่วมมือกับทางโรงเรียนในเกาะเกร็ดเพื่อฝึกอบรมการทาเครื่องปั้นดินเผา
พื้นเมืองให้นักเรียนที่สนใจ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

23

2.4 การจั ด อบรมความรู้ ท างด้ า นการตลาดและการจั ด การแก่ ชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบการและการให้คาปรึกษาทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางด้านต่างๆ
การจัดทาและออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ รวมทั้งการรวมกลุ่มกันจัดงานแสดงสินค้านอกสถานที่
3. กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง และให้มีการรวมตัว
กันของผู้ผลิตเพื่อทาให้มีอานาจการต่อรองทางการตลาดและการร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยมีแผนงานดังนี้
3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานและสร้างความร่ว มมือระหว่างชุมชน
จัดหาผู้นาชุมชนและสร้างจิตสานึกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของงานหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง
3.2 การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางปฏิบัติและการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคนในชุมชน งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองและชีวิตความ
เป็นอยู่และแสดงให้เห็นว่าที่งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสามารถดารงสืบมาได้จนถึงปัจจุบันด้วย
การดาเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผล มีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันรวมทั้ง
ดาเนินมาพร้อมด้วยความรู้ที่สะสมมาจากบรรพบุรุษและมีคุณธรรมในการดาเนินชีวิตคนในชุมชนมี
น้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนในชุมชนร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคและวิกฤตเศรษฐกิจมาได้จึงทาให้
งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองดารงอยู่ได้ถึงปัจจุบัน
3.3 การจั ด อบรมแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การ
ดารงชีวิตและการดาเนินงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองอย่างจริงจัง โดยต้องสร้างจิตสานึก
และความศรัทธาให้กับคนในชุมชน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาถึงแนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีโดยการนาการจัดการเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในการบริหารงานพบว่า การนาหลักกลยุทธ์
การบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์อาชีพ เครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ใช้กลยุทธ์เชิงรับที่จะใช้สาหรับงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเกร็ด ได้แก่ 1. กล
ยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะ2. กลยุทธ์การพัฒนาทางด้าน
บุคคล ช่างฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการทางด้านการจัดการและการตลาด และ3. กลยุทธ์การสร้าง
ความร่วมมือในชุมชนเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี โตอาจ (2553)
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง :
กรณีบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลยุทธ์เชิงรับที่จะใช้สาหรับงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
พื้นเมืองที่บ้านเกาะเกร็ด ได้แก่
1) กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะที่เกาะเกร็ด
เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และผลิตสินค้าใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะ
2) กลยุ ทธ์การพัฒ นาทางด้านบุคคล ช่างฝี มือแรงงานและผู้ ประกอบการทางด้านการ
จัดการและการตลาด เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
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ที่ถ่ายทอดสื บต่อกันมาและเพิ่มความรู้ทางด้านการตลาดและการบริห ารจัดการให้กับชุมชนและ
สามารถนาไปแก้ไขปัญหาที่ประสบได้
3) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง และให้มีการรวมตัวกันของผู้ผลิตเพื่อทาให้มีอานาจการต่อรองทาง การตลาดและการร่วมกัน
พัฒนาชุมชน
ผลการวิเคราะห์ ส ภาพปั ญหาของงานหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง พบว่า งาน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเกร็ดเริ่มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหาทางด้านการผลิต
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ปัญหาทางด้านแรงงาน ขาดแรงงานฝีมือและปัญหาทางด้านการตลาด อุปสงค์
ของงานหัตถกรรมเครื่องปั้ นดินเผาพื้นเมืองบางชนิดลดลง การผลิตงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
พื้นเมืองบางผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมที่จะผลิตที่บ้านเกาะเกร็ดเนื่องจากจะต้องใช้ต้นทุน
การผลิ ตที่สูงกว่าที่อื่นและไม่ส ะดวกในการขนย้าย อย่างไรก็ตามงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
พื้นเมืองที่บ้านเกาะเกร็ดก็สามารถฝ่าวิกฤตต่าง ๆ มาได้เนื่องจากการร่วมมือกันของชุมชน วัดและ
หน่วยงานของภาครัฐบาลในการฟื้นฟูส่งเสริมให้ชุมชนกลับมาผลิตงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
พื้นเมืองขึ้นมาอีก ซึ่งในอนาคตจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แฝงเอกลักษณ์เดิมของเกาะเกร็ดและร่วมกันฟื้นฟูให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
สามารถเป็นตัวแทนของศิลปวัฒนธรรมเดิมและสามารถนามาประกอบเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ อินทิพย์ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนางานหัตถกรรม
เครื่ อ งปั้ น ดิน เผา ในเอกลั กษณ์ ของชุ ม ชนมอญปากเกร็ ด ส าหรั บเป็น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร่ว มสมั ย พบว่ า
กระบวนการผลิตงานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนมอญ ในอดีตเครื่องปั้น ดินเผาของเกาะเกร็ดถือ
ว่าเป็ น อาชี พหลั ก คือ เริ่ มตั้ง แต่ การเตรีย มดิ น การขึ้น รูป การตกแต่ งและการเผา เสร็ จ แล้ ว น า
ออกจาหน่าย โดยทาเป็นกระบวนการอย่างนี้ตลอดทั้งปี วัตถุดิบที่ใช้ทาเครื่องปั้นดินเผา ของเกาะ
เกร็ดในปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์จากดินเหนียวสีแดงจากท้องนา หมู่ 1 – 3 ฝั่งตะวันออก ของแม่น้า
เจ้ าพระยา อาเภอสามโคก จั งหวัดปทุมธานี เมื่อขึ้นรูปชิ้นงานจากแป้นหมุนได้รูปทรงตามความ
ต้องการแล้วจะนาชิ้นงานนั้นไปผึ่งให้แห้งพอหมาดแล้วนาไปสู่ขั้นตอนการตกแต่งชิ้นงาน โดยการ
ตกแต่งชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งแบ่งออก เป็น 3 วิธีหลัก คือ การกดด้วยแม่พิมพ์ การแกะสลักเป็น
ลวดลายและการใช้แม่พิมพ์อัดเนื้อดินให้เป็นชิ้นลายแล้วติดลงบนชิ้นงานด้วยน้าดิน ในปัจจุบันการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดมีผู้ผลิตลดน้อยลง หันไปประกอบวิชาชีพอื่นเสียเป็นส่วนใหญ่ ใน
ปัจจุบันจึงมีผู้ผลิตเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สาหรับปัจจัยด้านการตลาด พบว่า งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนมอญปาก
เกร็ด มีรูปแบบที่วางจาหน่ายในท้องตลาดอยู่ 6 รูปแบบ คือ 1) โคมไฟ 2) แจกัน 3) โอ่งเล็ก 4) หม้อ
น้าลายวิจิตร 5) โถขมิ้น 6) หม้อน้า
ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้เชิงนโยบาย
1. จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการควรร่วมมือกันเพื่อสร้างอานาจการต่อรอง
ของตลาด ประชาสัมพันธ์และจัดงานแสดงสินค้า
2. จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ ควรร่วมกันจัดตั้งศูนย์อบรมออกแบบ
ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละบรรจุ ภัณ ฑ์ แ ละให้ ค าปรึ ก ษาทางด้า นการตลาด การจัด การและเทคนิ ค การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการควรร่วมกันจัดตั้งศูนย์อบรมและสาธิตงาน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
4. จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการควรร่วมกันกาหนดประเภทสินค้าที่จะนา
ออกมาจาหน่ายเนื่องจากปัจจุบันได้มีการนาสินค้าที่ผลิตจากที่อื่นมาจาหน่ายที่เกาะเกร็ดมากขึ้นและ
มีบุคคลจากภายนอกเข้ามาค้าขายที่เกาะเกร็ดในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ซึ่งมิใช่เป็นสินค้าพื้นเมือง
5. จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ หน่วยงานภาครัฐควรร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในระยะแรกรัฐบาลอาจต้องช่วยให้คาแนะนาและสนับสนุนให้มีการจัด ตั้งคณะกรรมการประสานงาน
โดยปล่อยให้ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเองโดยมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา
6. จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ หน่วยงานภาครัฐควรวางแผนช่วยเหลือสนับสนุนควรมี
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเน้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหลัก
7. จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐควรร่วมสร้างจิตสานึกให้
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
8. จากการวิ เ คราะห์ บ ทสั ม ภาษณ์ ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการ จัดตั้งศูนย์ต่างๆหรือแนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ต่างๆ จาเป็นต้องเกิดจากความคิดเห็น
ของคนในชุมชนเป็นหลัก เนื่องจากคนในชุมชนจะทราบอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีกว่าบุคคลภายนอก
ส่วนข้อมูลข่าวสารความรู้หรือเทคนิคการผลิตใหม่ๆ ข้อมูลทางด้านอุปสงค์ของตลาดหรือช่องทาง
การตลาดอาจต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกซึ่งต้องให้ภาครัฐคอยสนับสนุนโดยเฉพาะใน
ระยะแรก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยเชิงกลยุทธ์แนวทางการอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยการทาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์ด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
และบริการ
2. ควรศึกษากลยุทธ์แนวทางาอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่อื่น ๆ
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของอาจารย์
ที่ปรึกษา ดร.สมชาย คุ้มพูล ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณที่ได้ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ในทุกขั้นตอนของการทาสารนิพนธ์
ขอขอบพระคุณ คุณพิศาล บุญผูก ช่างปั้นและคนงาน ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โรงงานเครื่ องปั้ นดินเผาป้าตุ่ม และศูนย์เรียนรู้ชุ มชนบ้านโอ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์
อานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลการวิจัย และในการให้สัมภาษณ์ แก่ผู้วิจัย ตลอดจนคณะผู้บริหาร
อาจารย์ เพื่อนๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และขอขอบพระคุณ ครอบครัว
พิทักษ์พลผู้มอบความรัก ความห่วงใย รวมถึงเป็นกาลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา ประโยชน์อันใดที่ได้รับจาก
การศึ กษาในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยขอมอบบู ชาแด่ บุ พการี และครู อาจารย์ ผู้ ประสิ ทธิ์ ประสาทวิ ชา หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
ในท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับองค์กรธุรกิจ
และ แนวทางการจัดการกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์อาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสืบ
สานงานศิลป์ให้ยืนยาวอยู่คู่ชุมชนเกาะเกร็ดตลอดไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการนาระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs
โดยหาความเหมาะสมด้านการใช้งานระบบ และสร้างแนวทางสาหรับการตัดสินใจก่อนการลงทุนนา
ระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้วิธีการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 450 ราย ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือ
ผู้ใช้งานระบบ ERP ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจด้านการผลิต มีระยะเวลาการดาเนิน
ธุรกิจน้อยกว่า 14 ปี มีจานวนพนักงานต่ากว่า 50 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 7,500,001
บาท สาหรับการใช้งานระบบ ERP นั้นพบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การใช้งานและไม่มี
ความรู้ด้านระบบ ERP ในขณะที่ธุรกิจบางส่วนที่มีการนาระบบ ERP มาใช้จะทาการพัฒนาระบบขึ้น
ใช้เอง โดยเลือกใช้โมดูลด้านการจัดจาหน่าย สาหรับด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความ
พร้อมด้านการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญด้านความสามารถของเจ้าของกิจการ โดยเชื่ อว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงความพร้อม
ด้านการใช้งานระบบทั้งหมด
คาสาคัญ: ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความสามารถด้าน
บริหารจัดการระบบ ERP
ABSTRACT
The purposes of this study were to study the critical factors by applying ERP
systems for SMEs, to study properly to use ERP systems, and to create the decision
guideline before get the ERP systems into their business context in Bangkok. This study is
a survey research. The samples are business owner or employee total of 450 people to
involve ERP systems by questionnaire. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation and one way ANOVA.
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The results showed that mostly SMEs were business production, duration of
business less than 14 years, having employee less than 50 people, and having income
per year more than 7,500,001 Baht. For ERP systems in SMEs that mostly no
experiences and do not have knowledge. While some businesses are adopting ERP
systems that principally used for In-house development and select distribution module
for operational process. Ability management and organizational readiness for ERP
implementation were overall at moderate level. The importance of the ability
management for owner managed businesses almost all businesses that is the first key
readiness factor for implementation of ERP systems successful.
Keywords: ERP Systems, Small and medium-sized enterprises (SMEs), ERP systems
management.
บทนา
ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีประกอบกับการให้ความสาคัญกับข้อมูล ซึ่งถือ
ว่าข้อมูลมีมูลค่ามหาศาลและเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในองค์กรยุคปัจจุบัน การมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รมากมาย เช่ น สามารถลดก าลั ง คนได้ ม ากใน
กระบวนการปฏิบัติงาน พนักงานมีเวลามากพอที่จะคิดวิเคราะห์ ทบทวนงานต่าง ๆ เกิดความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารและติดตามงาน เป็นต้น มีองค์กรธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมาย การดาเนินกิจกรรม
ทางด้านการผลิต การจัดจาหน่าย และการบริการ ต่างก็เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรธุรกิจเหล่านี้
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่ง
เป็นธุรกิจเอกชนที่ดาเนินการโดยเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว และมี
เม็ด เงิน ในการลงทุน ทาธุ ร กิจ ไม่สู งมากนัก ทั้งนี้ ยังมี การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information
Technology) มาใช้ ใ นองค์ ก รเพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ระบวนการท างานต่ า ง ๆ เกิ ด ความรวดเร็ ว และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อั น จะน าไปสู่ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ในขณะที่
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยมีจานวน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการเล็งเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การดาเนินงาน เพื่อเป็นการวางแผนทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับผู้ประกอบการ
SMEs ในปัจจุบันส่วนใหญ่ตระหนักแล้วว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือทางด้านการ
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยอานวยความสะดวกและลดปัญหาในการดาเนินธุรกิจได้มาก
แต่นั่ น นั้ น เป็ น เพีย งเครื่ องมือที่อ านวยความสะดวกเท่านั้ นไม่ใช่ สิ่ งที่รั บประกัน ความส าเร็จหรื อ
ล้มเหลวได้ทั้งหมด เทคโนโลยีถือว่าเป็นต้นทุนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่มี
ความสามารถลงทุนได้ ณ ระดับหนึ่ง ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีจึงต้องเลือกให้ตรงและสอดคล้อง
กับความต้องการในการใช้งานให้มากที่สุด
การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP
Systems) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ได้รับความนิยมในวงการธุรกิจ เนื่องจากระบบ ERP ถูกออกแบบ
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มาเพื่อบูรณาการกระบวนการทางานขององค์กรธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและ
การเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า โดยมี
ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน เป็นการป้องกันความซ้าซ้อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดสรรข้อมูลให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น ระบบ ERP ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถ
วางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุด
แต่ ถึง อย่ า งไรก็ต ามองค์ กรธุ ร กิ จ จะประสบความส าเร็จ ได้นั้ นย่ อ มมี องค์ ประกอบหลายด้า นเพื่ อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจก่ อ นที่ จ ะลงทุ น ซื้ อ ระบบ ERP มาใช้ ใ นองค์ ก ร เช่ น ความเหมาะสมด้ า น
สภาพแวดล้อมขององค์กร ทักษะของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา เป็นต้น ประกอบกับการ
ลงทุนซื้อระบบ ERP มีราคาค่อนข้างสูง ยังมีการศึกษาและงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องในประเทศ
ต่าง ๆ พบว่า ยังมีบางองค์กรที่ตัดสินใจลงทุนนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์
เพียงพอต่อการลงทุน ดังที่ Sally Banek (2015) ได้ทาการนาเสนอการสารวจการนาระบบ ERP ไป
ใช้ในองค์กรพบว่า มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนาระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรให้ประสบความสาเร็จ
ดังภาพที่ 1.1 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องสร้างความมั่นใจใน
การนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร เพื่อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ ตามที่วางแผนไว้ โดย
ปัจจัย 3 ลาดับแรกที่สาคัญ คือ 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กล่าวได้ว่า การตัดสินใจการใช้งาน
ระบบจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริ หารซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนและการได้มาซึ่ง
ระบบ ERP ถัดมาลาดับที่ 2. การมีธุรกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ถือว่าเป็นปัจจัยทางด้าน
การเลือกงานให้เหมาะสมกับบุคคลที่ทีมงานที่รับผิดชอบในมุมของธุรกิจ SMEs เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
มีขนาดไม่ใหญ่นัก การเกิดความผิดพลาดในการใช้งานระบบจึงเกิดขึ้นน้อยและยังเป็นที่น่าสนใจกับ
การที่องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีซึ่งในที่นี้
คือระบบ ERP ลาดับสุดท้าย คือ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการและการสื่อสาร โดยถ้ามี
การนาระบบมาใช้ในองค์กรประกอบกับการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน อาจทาให้พนักงานหรือผู้ใช้งานระบบ
เกิดความเข้าใจผิดและเกิดการใช้งานระบบที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการไม่ยอมรับในการใช้งานระบบ

ภาพที่ 1 ปัจจัยที่สาคัญ 3 อันดับแรกสาหรับการสร้างความเชื่อมั่นต่อการนาระบบ ERP มาใช้ใน
องค์กร (ที่มา: Sally Banek, 2015)
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ฉะนั้น เพื่อเป็นการศึกษาถึงช่องว่างสาหรับการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs ใน
เขตกรุงเทพมหานคร หลังจากที่มีการลงทุนนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรธุรกิจ SMES ทั้งองค์กรที่
ประสบความสาเร็จ และองค์กรที่ไม่ประสบความสาเร็จนั้นสาเหตุเกิด มาจากปัจจัยใด โดยผู้วิจัยจะ
ท าการศึ ก ษาถึ ง ความเหมาะสมของการน าระบบ ERP มาใช้ ใ นองค์ ก รธุ ร กิ จ SMES ในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การน าระบบ ERP มาใช้ ใ นธุ ร กิ จ SMEs ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
เพื่ อศึ กษาความเหมาะสมด้ านการใช้ งานระบบ ERP ส าหรั บธุ รกิ จ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างแนวทางสาหรับการตัดสินใจก่อนการลงทุนนาระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ
SMEs ในสภาพแวดล้อมและบริบทในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
การวิจั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิง ส ารวจ โดยใช้ วิธี การศึก ษาและรวบรวมข้อ มูล ปฐมภูมิ จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยเป็นผู้บริหาร/เจ้าของกิจการหรือ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสาหรับการใช้งานระบบ ERP สาหรับ
ธุ ร กิ จ SMEs เขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 450 แห่ ง โดยใช้ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล
ผู้ ป ระกอบการ SMEs ในประเทศไทย จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยมี ขั้ น ตอนในการ
ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องสาหรับการใช้งานระบบ ERP สาหรับธุรกิจ SMEs เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน สูตรการคานวณใช้ค่าความความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความผิดพลาด ±5%
จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยเรียงลาดับ ดังนี้
- การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขตพื้นที่ (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งเขตพื้นที่สาหรับ
ธุรกิจ SMEs เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนคร (35 เขต) และฝั่งธนบุรี (15 เขต)
- ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยการจั บ สลากเขต
อัตราส่วน 5:1 จากทั้งหมด 50 เขต ได้ฝั่งพระนคร 7 เขต และฝั่งธนบุรี 3 เขต
- ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม)
- ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และ
งานวิจัย ที่เกี่ย วต้อง เพื่อพัฒ นาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยทาการกาหนดนิยามศัพท์ และ
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กาหนดโครงสร้างของตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องการวัดและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและ
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย
- ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยต่าง ๆ โดยนาข้อมูล ที่ได้มาทาการสร้าง
แบบสอบถามในงานวิ จั ย โดยผู้ วิ จั ย สรุ ป วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ แล้ ว น ามาสร้ า ง
แบบสอบถามในการวิจัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย จากนั้น
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จในเบื้องต้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความชัดเจน การครอบคลุมในเนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมของข้อคาถาม และนามา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขด้ า นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ให้ ข้ อ มู ล มี ค วามครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ก่ อ นการน า
แบบสอบถามไปใช้ในการวิจัย
- นาแบบสอบถามที่ได้รับมาทาการปรับปรุง จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อนาไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนาไปเก็บ
ข้อมูลจริง
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล จาก 2 แหล่งคือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
- ข้อมูลที่ทาการศึกษาโดยเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมินั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ช่วงเวลาเดียว (Cross Sectional Approach) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 450 แห่ ง โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานเริ่มจากการจัดเตรียมแบบสอบถาม นา
แบบสอบถามแจกกลุ่ มตัว อย่ างเพื่อทาการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ คาแนะนาในการตอบ
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบแล้วตาม
จานวนที่กาหนด และวิธีการที่กาหนดไว้จากนั้นดาเนินการในขั้นตอนของการวิจัยในลาดับต่อไป
- แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือทางวิชาการ
บทความ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ขั้น ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้ อมูล และนาข้ อมูล ที่ ได้จากแบบสอบถามมาวิ เคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยได้มีการกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล ในส่ว นของข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และลักษณะทั่วไปขององค์กร ลาดับถัดมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ การหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระดับความสาคัญสาหรับความสามารถในการบริหาร
จัดการ และความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ รวมถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP โดยใช้
การทดสอบแบบ (t-test) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ มตัว อย่าง เพื่อ
ทดสอบความเหมาะสมของการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร รวมถึงการเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็ น ทางด้านทัศนคติต่อการใช้งานระบบ ERP ด้ว ยการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดียว
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(One-Way ANOVA) นอกจากนี้ได้ทาการทดสอบความแปรปรวนสาหรับกลุ่ มคาตอบที่มีมากกว่า
2 กลุ่ ม ถ้าพบความแตกต่างอย่ างมีนัยสาคั ญ จะมีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้ตาราง
เปรียบเทียบรายคู่ (Least Significant Difference) และสรุปผลการวิจัยในลาดับสุดท้าย ดังภาพที่ 2

ศึกษาข้อมูลด้าน
ระบบ ERP และ
สภาพแวดล้อม
ของธุรกิจ SMEs

กาหนด
ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง

สร้าง
แบบสอบถาม

เก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
สถิติ

สรุปผล

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงานวิธีวิจัย
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งส่วนของผลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และลักษณะทั่วไปขององค์กร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 37 – 44 ปี ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยข้อมูลลักษณะทั่วไปขององค์กรนั้น ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามดาเนินธุรกิจประเภทการผลิต
โดยมีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจต่ากว่า 14 ปี และธุรกิจส่วนใหญ่มีจานวนพนักงานในองค์กรต่า
กว่า 50 คน โดยมีรายได้ของธุรกิจโดยรวมต่อปีมากกว่า 7,500,001 บาท ซึ่งทางมองในมุมทางด้าน
ความรู้ทางด้านระบบ ERP พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานหรือมีความรู้ทางด้านระบบ
ERP ในทางกลับกันสาหรับธุรกิจที่มีระบบ ERP มาใช้อยู่แล้วนั้นส่วนใหญ่จะพัฒนาระบบขึ้นเอง โดย
ลักษณะการใช้งานโมดูลทางด้านการจัดจาหน่ายมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการบริหารจัดการ และความพร้อมสาหรับการใช้
งานระบบ พบว่า ระดับความสามารถในการบริหารจัดการ และความพร้อมด้านการใช้งานระบบ
ส าหรั บ ธุ ร กิจ SMEs ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่ าเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก โดยมุ่ง ไปที่
ความสามารถสาหรับผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นผู้บริหารงานด้านต่าง ๆ ในธุรกิจเกือบทั้งหมด
รองลงมาต่างให้ความเห็นว่าระดับความสามารถทางด้านการวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบนั้น
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าปัจจัยทุกด้านมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัย
ด้ า นระบบเครื อ ข่ า ย เป็ น ปั จ จั ย ล าดั บ แรกในการแสดงถึ ง ความพร้ อ มด้ า นการใช้ ง านระบบ ใน
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ขณะเดี ย วกั น ความพร้ อ มด้ า นฮาร์ ด แวร์ เงิ น ลงทุ น และด้ า นความรู้ ข องพนั ก งานในองค์ ก รต่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นเรื่องที่ให้ระดับความสามารถทางด้านความพร้อมสาหรับการใช้งาน
ระบบในลาดับถัดไป
3. การวิเคราะห์ ร ะดับความคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP พบว่า ความคิดเห็ นที่
เกี่ยวข้องกับระบบ ERP สาหรับธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งทางด้านทัศนคติต่อการใช้งานระบบ ERP และประโยชน์ของระบบ ERP ในองค์กร สาหรับ
ความคิดเห็ นด้านทัศนคติต่อการใช้งานระบบ ERP ส่ วนใหญ่ให้ ความเห็ นว่า ถ้า ผู้บริหาร/เจ้าของ
กิจการมีการวางแผนทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่ดี ส่งผลให้มีระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ลาดับถัดมาให้
ความเห็นว่าการสนับสนุนจากผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ มีผลต่อการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร และ
ทรัพยากรทางด้านการเงิน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรอีกด้วย ทางด้าน
ประโยชน์ระบบ ERP ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน สรุป ผลได้ว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ถ้าองค์กรมีนโยบายในการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรก็จะเห็นด้วยกับนโยบายนั้น ซึ่งระดับความ
คิดเห็ นในส่ ว นอื่น ๆ เช่น ความเห็นว่า ระบบ ERP จะช่ว ยให้ ผ ลการปฏิบัติงานของท่านดีขึ้น และ
ตาแหน่งที่ท่านรับผิดชอบมีความจาเป็นต่อการใช้งานระบบ ERP เป็นลาดับถัดมา
4. การศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความสามารถในการบริหารจัดการ และความพร้อม
สาหรับการใช้งานระบบ
- จาแนกตามข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ ระดับการศึกษา)
- จ าแนกตามลั ก ษณะทั่ ว ไป (ประเภท ระยะเวลา จ านวนพนั ก งาน รายได้
ประสบการณ์ รูปแบบ ERP โมดูล) ขององค์กร
- จาแนกตามระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP
ตารางที่ 1 ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยสาหรับการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการบริหารจัดการ
และความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
จาแนกตามลักษณะทั่วไป
ความสามารถ และความพร้อม
ผลลัพธ์ที่ได้
เพศ
ด้านการบริหารจัดการ
ไม่แตกต่างกัน
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
ไม่แตกต่างกัน
อายุ
ด้านการบริหารจัดการ
แตกต่างกัน
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
แตกต่างกัน
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
แตกต่างกัน
ประเภทของธุรกิจ
ด้านการบริหารจัดการ
ไม่แตกต่างกัน
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
แตกต่างกัน
ระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ
แตกต่างกัน
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
แตกต่างกัน
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จาแนกตามลักษณะทั่วไป
จานวนพนักงานในองค์กร

ความสามารถ และความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
รายได้ของธุรกิจต่อปี
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
ประสบการณ์ ใ นการใช้ ง าน ด้านการบริหารจัดการ
หรือมีความรู้ด้านระบบ ERP ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ
รูปแบบการใช้ระบบ ERP
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านความพร้อมสาหรับการใช้งานระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน
แตกต่างกัน

สรุปได้ว่าระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการและความพร้อมสาหรับการใช้งาน
ระบบมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อทัศนคติต่อการใช้งานระบบ ERP และความเห็นด้านประโยชน์ของ
ระบบ ERP
ผู้ตอบแบบสอบถามต่างให้ข้อเสนอแนะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การนาระบบ ERP มา
ใช้ในองค์กร จะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและเกิดการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมี
ความเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การน าระบบ ERP มาใช้ ใ นธุ ร กิ จ SMEs ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลและเอกสารด้านปัจจัยที่มีต่อการนาระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ
SMEs ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งพบว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อนา ERP มาใช้ในองค์กร มี
ดังนี้
1. ปัจจัยด้านต้นทุน (Cost)
2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology)
3. ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical)
4. ปัจจัยด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy)
5. ปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ (Re-engineering: BPR)
6. ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงการจัดการ (Change Management)
7. ปัจจัยด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
8. ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Resource)
9. ปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Chang Culture Organization)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิภา คามงคล จุลสุชดา ศิริสม และเดช กาญจน
นางกูร (2553) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของการสนับสนุนขององค์กรและประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้
การบริหารทรัพยากรด้วยระบบ ERP ที่มีต่อความสาเร็จในการทางานของผู้ปฏิบัติงานในระบบ ERP
โดยระบุ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงการจั ด การ (การสนั บ สนุ น ขององค์ ก รด้ า นการจั ด การ
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โครงสร้าง) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ ด้านบุคลากรและ
ปัจจัยด้านงบประมาณต้นทุน ส่งผลในเชิงบวกกับประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารทรัพยากร
ด้วยระบบ ERP เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการทางาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mimin Nur
Aisyah (2011) กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจ SMEs
จาเป็นต้องมีปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางด้านธุรกิจ อีกทั้งควรมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบการควรรับรู้ถึง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะนาไปสู่การดาเนินงานในการใช้ระบบ ERP ให้ประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ (2554) โดยกล่าวว่าระบบ
ERP เป็นระบบการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กรโดยรวม จาเป็นต้องลงทุนทั้งทางด้านเวลาและมี
ค่าใช้จ่ายที่สูง จึงต้องมีการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่เลือกใช้งาน เนื่องจากมีหลายโครงการ ERP ที่มักประสบความล้มเหลว
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ปรับปรุงระบบมากเกินไป ขาดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ปัญหาของระบบที่แตกต่าง ข้อมูลไม่มีคุณภาพ ความไม่เข้าใจระบบ ERP หรือการไม่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารอย่างจริงจัง เป็นต้น
2. ศึ ก ษาความเหมาะสมด้ า นการใช้ ง านระบบ ERP ส าหรั บ ธุ ร กิ จ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทาให้ทราบถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปต่อการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร
ของตนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความคล่องตัวและใช้เงินทุนใน
จานวนที่น้อยกว่าหรือต่ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาความ
เหมาะสมด้านการใช้งานระบบ ERP ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธุรกิจ SMEs นั้นโดยส่วนใหญ่จะมีเม็ด
เงินที่ลงทุนต่า มีจานวนพนักงานไม่มากนักและเจ้าของกิจการมักจะเป็นคนดูแลและบริหารงานเกือบ
ทั้งหมด ส าหรั บการตัดสิ นใจนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรถือว่าเป็นความเสี่ ยงอย่า งหนึ่ง
เนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างใช้เงินจานวนมาก ประกอบกับประโยชน์หรือผลที่ได้รับจาก
การลงทุนทั้งประโยชน์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ก็มีความเสี่ยงต่อการคุ้มค่าอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้
ความเหมาะสมจึงวัดค่าได้จากระดับความสามารถ ความพร้อม และทัศนคติที่มีต่อการใช้งานระบบ ERP
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hidayanto, Hasibuan, Handayani and Sucahyo (2013) ที่ศึกษา
ทางด้านการประเมินความพร้อมต่อการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร โดยมีการเตรียมความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการโครงสร้าง การจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึก ษาพบว่าบริษัทยังไม่พร้อม
ส าหรั บ การใช้ ร ะบบ ERP แบบ Open source ถึ ง แม้ ว่ า บริ ษั ท จะมี ค วามพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถแล้วก็ตาม ในทางกลับกันบริษัทยังคงอ่อนแอในด้านอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องมีการวางกล
ยุทธ์บางอย่างเพื่อปรับปรุงระดับของการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ ก่อนที่จะนาระบบ ERP มาใช้
อย่างเป็นทางการ
3. แนวทางส าหรั บ การตัดสิ นใจก่อนการลงทุนนาระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs ใน
สภาพแวดล้อมและบริบทในเขตกรุงเทพมหานคร จาเป็นต้องมีการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนาข้อมูลมาประเมินเป็นระยะ ๆ ถึงการเตรียมความ
พร้อม และเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความ
เสี่ยงและคุ้มค่าต่อการลงทุน การตัดสินใจมีความจาเป็นต่อการบริหารงานในทุกองค์กร ผู้บริหารควร
มีความเข้าใจในความสาคัญของการตัดสินใจและต้องมีหลักการในการตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง การตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่ที่สาคัญของผู้บริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การบริหารจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจ ซึ่งจาเป็นต้องมีการวางแผน การ
คาดคะเนสถานการณ์ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึ ง ระดับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการดาเนินธุรกิจ ทัศนคติที่
มีต่ อ สิ่ ง ๆ นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความส าเร็ จ และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งาน โดยต้ อ งมี
การศึกษาข้อมูล และทาการประเมินเพื่อวัดศักยภาพ และสถานะขององค์กรอยู่เป็นระยะ ๆ สาหรับ
การนาระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs ถือว่ายังเป็นสิ่งที่ท้าทาย และน่าสนใจต่อผู้ประกอบการหลาย
แห่งทั่วโลก โดยวัดจากการจานวนงานวิจัยที่มีการศึก ษาถึงความพร้อม ปัจจัยความสาเร็จ และการ
ประเมินผลที่มีอย่างแพร่หลาย (ณชญาภัส, 2556)

ทัศนคติต่อการใช้งาน และประโยชน์
ของการใช้งานระบบ ERP

ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

ส่งผล

ความพร้อมสาหรับ
การใช้งานระบบ

อายุ ระดับการศึกษา จานวนพนักงาน
ระยะเวลาดาเนินธุรกิจ รายได้
ประสบการณ์ และรูปแบบการใช้ ERP

ส่งผล
ส่งผล

ประเภทธุรกิจ

ภาพที่ 3 สรุปภาพรวมผลการศึกษาสาหรับแนวทางการประเมินความพร้อมก่อนการลงทุนนา
ระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
1. การใช้งานระบบ ERP ส าหรับธุรกิจ SMEs ยังไม่มีการแพร่ห ลายมากนัก เนื่องจาก
จาเป็นต้องประเมินด้านความพร้อมการใช้งานและความพร้อมด้านการลงทุนที่ใช้จานวนเงินค่อนข้าง
สูง การที่ธุรกิจ SMEs ต้องการนาระบบ ERP เข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการทางานเกิดความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ควรมีนโยบายทางด้ านการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใช้งานระบบทั้งทางด้านการฝึกอบรม การแนะนาให้ความรู้
ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันและเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อการใช้งานระบบอีกทั้งยังเป็ นการลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการนาระบบ ERP
มาใช้ในองค์กรอีกด้วย
2. บางองค์กรมีจานวนพนักงานเกินกว่าที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมระบุ เช่น มีจานวนพนักงานมากกว่า 200 คน เป็นต้น จึงทาให้ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ มี
ขนาดใหญ่เกิดกว่าลักษณะของธุรกิจ SMEs
3. จากการวิจัยพบว่าองค์กรธุรกิจ SMEs เกิน 50% ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานและไม่
มีความรู้ทางด้านระบบ ERP จึงทาให้ทราบว่าในบริบทของธุรกิจ SMEs เขตกรุงเทพมหานครสาหรับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 450 แห่ง ยังไม่เห็นความสาคัญต่อการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ส่งผลให้
องค์กรต่าง ๆ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP ซึ่งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้อง
มีการกระตุ้นทั้งทางด้านการให้ความรู้ ความสาคัญและประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับ
การดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ต้องเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการระบุเฉพาะของประเภทธุรกิจ เช่น ข้อมูลเฉพาะ
ธุรกิจด้านการผลิต ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการค้าส่งและค้าปลีกเพื่อให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านโมดูลในการใช้งานหลัก ประเภทของซอฟต์แวร์ที่นามาใช้ รวมถึงการประมาณการ
มูลค่าของซอฟต์แวร์
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจ ระดับความสามารถในการ
บริหารจัดการ ความพร้อมในการใช้งานระบบ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ย่อมมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลทั้งปัจจัยที่มีอยู่และปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ
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บทคัดย่อ
เทศบาลเป็ นการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นและเสริมสร้างวัฒ นธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมีปัญหาด้านอานาจหน้าที่ ด้านโครงสร้างการบริหาร และ
ด้านการบริหารจัดการ เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการเผชิญกับปัญหาสาคัญคือความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชากรแฝง และผลลัพธ์การจัดการผลการปฏิบัติงาน การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการ
วิจั ย แบบผสานวิ ธี ทั้ ง เชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า ง 384 คน
ประกอบด้วยประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 193 คน และพนักงานเทศบาล จานวน 191 คน ในจังหวัด
สมุทรปราการ 18 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอย การวิจัยเชิงคุณภาพดาเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญรวม 27
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =
3.63, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ใน
ระดับสูงสุด ( = 3.84, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ด้านสวัสดิการสังคม ( = 3.75, S.D. = 0.77) ด้าน
งานทะเบียนราษฎร ( = 3.74, S.D. = 0.78) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( = 3.68, S.D. = 0.76) ด้าน
การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม( = 3.63, S.D. = 0.79) ด้านการคลัง ( = 3.52,
S.D. = 0.82) ตามลาดับและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.24, S.D. = 1.04) ซึ่งผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เทศบาลมีผลการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่าที่สุด ในเรื่องปัญหากาจัดขยะ และน้าเสียอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่ า มี 4 ปั จ จั ย เรี ย งล าดั บ ตามค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยจากมากไปหาน้ อ ย คื อ (1) ปั จ จั ย ด้ า น
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ทรัพยากรการบริหาร (β = 0.202) (2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (β = 0.195) (3)
ปัจจัยด้านพระราชบัญญัติเทศบาล (β = 0.192) และ (4) ปัจจัยด้านภาวะผู้นาทางการเมือง (β =
0.166) ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัยดังกล่าวอธิบายความผั นแปรของการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการได้ ร้อยละ 74.40 (R2 = .744) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยังมี
ปั จ จั ย ส าคัญที่มีผ ลต่อการจั ดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลอีกคื อ ปัจจัยวัฒ นธรรมองค์การ ที่ มี
ลักษณะเด่นคือการทางานเชิงรุก ปัจจัยความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะทุนทางสังคม
คาสาคัญ: การจัดการผลการปฏิบัติงาน, เทศบาล
ABSTRACT
The municipalities were the self government of people in locals and
enhanced political culture of democratic regime, they had problems on authority,
managerial structure and management. Municipalities in Samut Prakan province
confronted the key problems on deterioration of natural resource and environment,
latent population and performance management. The objectives of this research were
to 1) study the performance management of municipalities in Samut Prakan province
2) study the factors affecting the performance management of municipalities in Samut
Prakan province. This research was a mixed methods of qualitative and quantitative
approaches. The quantitative research was conducted 384 respondents. The samples
comprised 193 people who were the stakeholders and 191 municipalities’ personnel
in Samut Prakan province. The sample were selected by stratified random sampling.
The tool for data gathering was a questionnaire with a reliability at 0.89. The data were
analyzed by the statistics of percentage, mean, standard deviation and stepwise
multiple regression analysis The qualitative research was conducted by in-depth
interviewed of 27 key informants who were selected purposively and data were
analyzed by interpretation. The research findings were as 1) The performance
management of municipalities in Samut Prakan province, overall, was at a high level
( = 3.63, S.D. = 0.82), while considered individually, ranked from the highest mean was
found that the aspect of disaster prevention and mitigation was at the highest ( =
3.84, S.D. = 0.80), followed by the aspect of social welfare ( = 3.75, S.D. = 0.77), the
aspect of civil registration ( = 3.74, S.D. = 0.78), the aspect of infrastructure ( = 3.68,
S.D. = 0.76), the aspect of education, customs and culture ( = 3.63, S.D. = 0.79), the
aspect of finance ( = 3.52, S.D. = 0.82), respectively. All of these aspect were at the
high levels, except the aspect of public health and environment ( = 3.24, S.D. = 1.04)
was at a moderate level. The qualitative research revealed that the performance in
the aspect of public health and environment was at the lowest level in the critical
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problems of garbage and polluted water, polluted air caused by industrial factories. 2)
The factors affecting the management performance of municipalities in Samut Prakan
province consisted of 4 factors ranking from the highest of regression coefficient as (1)
the administration resources factor (β = 0.202), (2) the all section participation factor
(β = 0.195), (3) the municipality act factor (β = 0.192), and (4) the political leadership
factor (β = 0.166). These 4 factors explained 74.40 percent (R² = 0.744) of the variation
of the management performance at a statistical significance level of 0.05. There were
other key factors which could help to explain the management performance of
municipalities were the organization culture factor with outstanding on proactive
working, the community strength factor especially social capital.
Keywords: Performance Management, Municipalities
บทนา
ประเทศไทยได้ ก่อ ตั้ งเทศบาลเพื่ อท าหน้ าที่ แบ่ ง เบาภาระของรั ฐ บาล และต้ อ งการให้
ประชาชนได้ปกครองตนเอง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้เกิด
ความเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) เทศบาลนคร (2) เทศบาลเมือง และ (3) เทศบาลตาบล หาก
ประมวลปัญหาของเทศบาลเป็นหลักใหญ่ๆ แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอานาจท้องถิ่น อาทิ
การกระจายอานาจน้อยเกินไป การถูกควบคุมตรวจสอบมากเกินไป (2) ด้านโครงสร้างท้องถิ่น เช่น
โครงสร้างระบบบริหารยังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร มีความไม่ชัดเจนและซ้าซ้อนกับหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นอื่นๆ เป็นต้น และ (3) ด้านการบริหารงานท้องถิ่น เช่น การกาหนดนโยบายและแผน
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ นอกจากนี้ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง
ทาให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ขาดพลั ง ขาดความร่ว มมือ ขาดความสนใจ อันเป็ นผลให้ การ
ปกครองท้องถิ่นไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าที่ควร (โกวิทย์ พวงงาม, 2549: หน้า 49)
จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นเมืองอุตสาหกรรม
และเป็นฐานการผลิตสินค้าสาคัญ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ สมกับวิสัยทัศน์ของ
จังหวัด ที่กาหนดไว้ว่า “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมให้น่าอยู่ ” หมายความว่า เมืองอุตสาหกรรมที่
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุก โดยทุกภาคส่วนร่วมกันเอาใจใส่ต่อการลดมลภาวะ ควบคู่ไป
กับการพัฒนาเมืองใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ลดค่าครองชีพและสร้างการจ้างงาน มิติ
สังคมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติกายภาพมุ่งเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นระบบ มิติสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการลดมลภาวะ ควบคุมบาบัด
ของเสีย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า จังหวัดสมุทรปราการประสบปัญหา ดังนี้ (1) ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อดีต และสภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษทางน้าและขยะมูลฝอยของโรงงาน รวมถึงมลพิษทางเสียงจาก
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สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น (2) ปัญหาการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องการสร้างนวัตกรรม
สร้ า งความเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย (Cluster) ทางธุ ร กิ จ และแลกเปลี่ ย นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfer) อย่างจริงจัง จึงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก (3) ปั ญหา
ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ส่งผลให้ประชากรมี
ช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคม (4) ปัญหาประชากรแฝง ซึ่งจังหวัดต้องรับภาระในการให้บริการ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ปกติ ซึ่งประชากรในกลุ่มนี้ ขาดความรู้สึ กใน
การเป็นเจ้าของร่วมของจังหวัด และขาดความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด (5) ปัญหาด้านภารกิจ
หน้าที่ที่ค่อนข้างจะมีความทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือแม้กระทั่งการ
ปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ (7) ปัญหาด้านการโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะขั้น
พื้นฐาน
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Organizational Performance)
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความสาเร็จขององค์การซึ่งเป็นการสร้างคุณค่า
(Value Creation) ทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Schermerhorn, 2002: 10) ดังนั้น การ
จั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารคื อ เทศบาล เป็ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ตามภารกิ จ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาล
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การจัดการผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อต้องการจะทราบถึง ผลลัพธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย อัมพร ธารงลักษณ์ (2553: หน้า 84-85) เสนอแนวคิดประสิทธิผลองค์การ โดยฐาน
ทรัพยากร (Resource -base) ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2542: หน้า 14) และยุทธ ไกยวรรณ์ ( 2545:
หน้า 2) เสนอแนวคิดพันธกิจขององค์การ เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2002: p.13) เสนอว่า
ผลการปฏิบัติงานขององค์การเป็นการวัดที่ผลผลิ ตงานและการบรรลุเป้าหมาย มาร์ซ และซัตตัน
(March, & Sutton, 1997) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานขององค์การในฐานะตัวแปรตาม ตัวแปรต้น
ได้แก่ ทฤษฎีนโยบายสาธารณะของนักวิชาการ ประกอบด้วย อิสตัน (Easton, 1953: p. 19) เกี่ยวกับ
แนวคิดเชิงระบบของนโยบายหรื อกฎหมาย สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2550: หน้า 21) เกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายและกฎหมายที่ ดี แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าและผู้ น าทางการเมื อ ง
ประกอบด้วย รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544: หน้า 12) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: หน้า
229) สมศักดิ์ ขาวลาภ (2544: หน้า 13) ยุคล์ (Yukl, 2002: p. 195) เกี่ยวกับทักษะระหว่างบุคคล
หรือทักษะสังคม คาสต์ และโรเซนวิค (Kast and Rosenzweig, 1985: p. 6) เสนอทักษะของผู้นา
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ทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550:
หน้า 10) และอมรพรรณ ประจันตวณิชย์ (2550: หน้า 23) เสนอขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่ว ม
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
พระราชบัญญัติเทศบาล
- มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
- สามารถนาไปปฏิบัติได้
- สามารถตรวจสอบได้

-

ภาวะผู้นาทางการเมือง
บุคลิกภาพ
ความรู้ความสามารถ
คุณลักษณะด้านสังคม
คุณลักษณะด้านกายภาพ

ทรัพยากรการบริหาร
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ์
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- หน่วยงานราชการ
- ภาคเอกชน

-

วัฒนธรรมองค์การ
การสร้างค่านิยม
การสร้างความผูกพันในองค์การ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
การสร้างเสริมการเรียนรู้
การสร้างความเอาใจใส่ต่อ
บุคลากร

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
การจัดการผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. สวัสดิการสังคม
4. การคลัง
5. การศึกษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
6. งานทะเบียนราษฎร
7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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สมมติฐานการวิจัย ประกอบด้วย
1. การจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2. พระราชบัญญัติเทศบาล ภาวะผู้นาทางการเมือง ทรัพยากรการบริหาร การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน และวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการ
วิธีการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้ได้กรอบแนวคิดการ
วิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปร นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และข้อคาถามการวิจัย และพัฒนาความแม่น
ตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย ดังนี้
การกาหนดตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรต้น ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล ภาวะผู้นาทาง
การเมือง ทรัพยากรการบริหาร การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และวัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรตาม
ได้แก่ ผลการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณได้ทาการสุ่มตัวอย่างโดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
จานวนประชากรตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 384 คน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน ตอนที่ 1
เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็ น การประเมิ น ระดั บการปฏิ บั ติ รวม 62 ข้ อ ค าถาม
แบบสอบถามมีค่าความแม่นตรงเชิง เนื้อหา (IOC) 0.80-1.00 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ ส่วนการวิจัยเชิง คุณภาพได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ จานวน 27 คน โดยการสุ่มตัวอย่างประชากรใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 2
กลุ่ม คือ คณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 13 คน และ
คณะผู้ควบคุมการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูง
ของจังหวัด จานวน 13 คน
ผลการวิจัย
1. การจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
จากการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลในจั ง หวั ด
สมุทรปราการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับสูงสุด ( X = 3.84, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ด้าน
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ( X = 3.75, S.D. = 0.77) ด้ า นงานทะเบี ย นราษฎร ( X = 3.74, S.D. = 0.78) ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ( X = 3.68,S.D.= 0.76) ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ( X =
3.63, S.D. = 0.79) ด้านการคลัง ( X = 3.52, S.D. = 0.82) ตามลาดับและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
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ด้านเดียวอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( X = 3.24, S.D.= 1.04) ดังแสดง
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดการผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม
การจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านสวัสดิการสังคม
4. ด้านการคลัง
5. ด้านงานทะเบียนราษฎร
6. ด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
7. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม

x

S.D.

แปลผล

3.68
3.24
3.75
3.52
3.74
3.63
3.84
3.63

0.76
1.04
0.77
0.82
0.78
0.79
0.80
0.82

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นความสาเร็จของการจัดการผลการปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของเทศบาล พบว่า เทศบาลมีผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่าที่สุด ในการ
แก้ปัญหาการกาจัดขยะ และน้าเสียอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในระดับต่า เนื่องด้วย
ขอบเขตอานาจหน้ า ที่ข องเทศบาลไม่ส ามารถดาเนิน การได้เ องทั้งหมด แต่ ต้องประสานงานกั บ
หน่วยงานทั้งระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติ ฐาน
การวิจัยและสอดคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับต่า
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2.ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
จากการวิ เคราะห์ ปั จ จั ยที่ มีผ ลต่อการจัด การผลการปฏิ บัติง านของเทศบาลในจั งหวั ด
สมุทรปราการโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คูณกาลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสองของค่า
สหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับแก้ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
Model
R
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
a
1
.798
.637
.636
.336
2
.838b
.703
.701
.305
c
3
.856
.733
.731
.289
d
4
.863
.744
.742
.283
a. Predictors: (Constant), X3
b. Predictors: (Constant), X3, X1
c. Predictors: (Constant), X3, X1, X4
d. Predictors: (Constant), X3, X1, X4, X2
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .863 และกาลังสองของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ หรือสัมประสิทธิ์ความแปรผันพหุคูณ (R2) มีค่า .744 แสดงว่า ตัวแปร
พยากรณ์ ทั้ ง หมด 4 ตั ว ร่ ว มกั น พยากรณ์ ก ารจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ได้ร้อยละ 74.40 (R2 = .744) โดยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า
.283
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

1

2

Model
Regression
Residual
Total
Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
75.780
43.236
119.017
Sum of Squares
83.635
35.381
119.017

df Mean Square
F
1
75.780
669.532
382
.113
383
df Mean Square
F
2
41.818
450.310
381
.093
383

Sig.
.000

Sig.
.000
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Model
Sum of Squares
3
Regression
87.203
Residual
31.813
Total
119.017
Model
Sum of Squares
4
Regression
88.577
Residual
30.439
Total
119.017
a. Predictors: (Constant), X3
b. Predictors: (Constant), X3, X1
c. Predictors: (Constant), X3, X1, X4
d. Predictors: (Constant), X3, X1, X4, X2
e. Dependent Variable: Y
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01

df Mean Square
F
3
29.068
347.208
380
.084
383
df Mean Square
F
4
22.144
275.717
379
.080
383
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Sig.
.000

Sig.
.000

จากตารางที่ 3 โมเดลที่ 4 ตามการวิเคราะห์แบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
เพื่อทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน (β) รวม โดยใช้สูตร Partial F-Test พบว่า
ค่ า F ที่ ค านวณได้ มากกว่ า ค่ า วิ ก ฤต อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมติฐานศูนย์ แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน ไม่เท่ากับ ศูนย์ หมายความว่า การจัดการผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล กับตัวแปรทรัพยากรการบริหาร (X3) พระราชบัญญัติเทศบาล (X1) การ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (X4) ภาวะผู้นาทางการเมือง (X2) มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงจริง ซึ่ง
จะต้องทดสอบนัยสาคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วนของแต่ละตัวแปรต่อไป
ตารางที่ 4 แสดงผลการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน

1
2

Model
(Constant)
ทรัพยากรการบริหาร (X3)
(Constant)
ทรัพยากรการบริหาร (X3)
พระราชบัญญัติเทศบาล (X1)

β
1.191
.680
1.089
.419
.295

Beta

t

.798

25.875**
12.450**
11.316**
9.197**

.492
.400

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
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Model
3
(Constant)
ทรัพยากรการบริหาร (X3)
พระราชบัญญัติเทศบาล (X1)
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (X4)
4
(Constant)
ทรัพยากรการบริหาร (X3)
พระราชบัญญัติเทศบาล (X1)
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (X4)
ภาวะผู้นาทางการเมือง (X2)
a. Dependent Variable: Y

β
.955
.273
.231
.242
.909
.202
.192
.195
.166

Beta
.320
.313
.299
.237
.260
.242
.209

t
11.158**
6.536**
7.234**
6.528**
10.754**
4.550**
5.868**
5.144**
4.136**

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 4 พบว่า โมเดลที่ 4 จะไม่มีตัวแปรใดเข้าออกจากสมการอีก และมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.01 จึงเป็นสมการที่เหมาะสม โดย ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน (β) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การ
มีทรัพยากรการบริหาร (X3) ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (X4) พระราชบัญญัติเทศบาล (X1) และภาวะ
ผู้ น าทางการเมื อ ง (X2) สามารถพยากรณ์ ก ารจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านเทศบาลในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ (Y) ได้ร้อยละ 74.40
(R2 = .744 ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Y = .909 + .202 (X3) + .192 (X1) + .195 (X4) + .166 (X2)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Z = .237 (Z3) + .260 (Z1) + .242 (Z4) + .209 (Z2)
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (In-depth
Interview) รวมทั้งสิ้นจานวน 27 คน สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยด้านพระราชบัญญัติเทศบาล เป็นแบบแผนแนวทางหลักสาหรับการดาเนินการของ
เทศบาล ซึ่งระบุอานาจหน้าที่ของฝ่ายนโยบายและฝ่ายประจา รวมถึงการกาหนดขอบเขตในการบริ
หารจัดการ ผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ จึงต้องพิจารณาความถูกต้องตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบั ญญัติเทศบาลเสมอ มิเช่นนั้น อาจจะกลายเป็นปัญหาฟ้องร้องกันเกิดขึ้น จึงเห็ นได้ว่า
พระราชบัญญัติเทศบาล มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและคณะพนักงานเจ้าหน้าที่อย่าง
มาก
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาทางการเมือง เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การบริหารจัดการภารกิจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการให้ประสบผลสาเร็จ เพราะคณะผู้บริหารใช้ภาวะผู้นา
ทางการเมืองในลักษณะของการกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าดาเนินการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
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สาธารณะของประชาชนในพื้นที่เป็นที่ตั้ง หากไม่มีการกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าดาเนินการ เป็ น
การทางานเชิงรุก ในภารกิจที่เร่งด่วน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการก็จักทับถมไป
เรื่อยๆ ในที่สุ ดยากต่อการแก้ไข เพราะจังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาที่ซับซ้อนทั้งด้านประชากร
สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น ภาวะผู้นาทาง
การเมือง จึงส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลโดยภาพรวมทั้งหมด
ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร เป็นปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จของการบริ
หารจัดการผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากทรัพยากรการบริหารคือกลไกสาคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อน
ภารกิจ ให้บรรลุเป้ าหมาย เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บภาษีได้เป็น
จานวนมาก และนางบประมาณเหล่านั้นมาพัฒนาตามภารกิจที่กาหนดไว้ ทาให้การพัฒนาไม่สะดุด
ปัจจัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความเป็นประชาธิปไตยในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็ นฐานสนับสนุนให้ประชาธิปไตยในระดับที่สูงยิ่งขึ้น มีความมั่นคง และมี
ความยั่งยืน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนในการ
บริหารจัดการเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นนโยบายสาคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลที่
รับฟังความคิดเห็นจากทุ กภาคส่วน โดยเฉพาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงาน โดยเปิดโอกาสให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเทศบาล ที่ผ่านมาพบว่า ได้ผลค่อนข้างเป็นที่พอใจ และได้รับความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การจัดการผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ซึ่งโดยรวมสอดคล้ องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ มุทิตา วรกัลยากุล (2556) ที่ได้ศึกษาความสาเร็จในการบริหารงาน
ของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับ ธนวรรณ ปัญญาคา (2553) ได้ศึกษาความพร้อมในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลแม่สายใน
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผลสาเร็จในความพร้อมการบริหารจัดการเทศบาล
อยู่ในระดับมาก
2. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า มีปัจจัย 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการผลการการปฏิบัติงานของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการเรียงลาดับค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วนจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรการบริหาร (β = 0.202) (2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (β = 0.195) (3)
ปัจจัยด้านพระราชบั ญญัติเทศบาล (β = 0.192) และ (4) ปัจจัยด้านภาวะผู้นาทางการเมือง (β =
0.166) โดยทั้งหมดอธิบายได้ ร้อยละ 74.40 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการของเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการ ต้องอาศัยองค์ประกอบแวดล้อมหลายประการ สอดคล้องกับ มุทิตา วรกัลยา
กุล (2556) ได้ศึกษาความสาเร็จของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ ปัจจัย
โครงสร้างองค์การ ปัจจัยระบบงาน ปัจจัยค่านิยมร่วม ปัจจัยผู้นา และปัจจัยทักษะ มีความสัมพันธ์กับ
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ความสาเร็จในการบริหารงาน รวมถึงสอดคล้องกับ วิลารัตน์ แสนชัย (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริห ารส่ว นตาบลในเขตอาเภอน้ายืน จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายและปัจจัยภาวะผู้นาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
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การประเมินผลการดาเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
EVALUATION OF THE VILLAGE AND URBAN COMMUNITY FUND PROJECTS IN
PHANOMSARAKHAM DISTRICT CHACHOENGSAO PROVINCE
วิบาล ประสิทธิพันธ์1 และ กานต์ เสกขุนทด
1

สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

บทคัดย่อ
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใน : อาเภอพนม
สารคาม จั งหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตาม
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใน : อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 3)
เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะการดาเนินการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกรณีศึกษา
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิธีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครั้ง นี้ ได้ทาการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง จากบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จานวน 380 คน 2)
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จานวน 269 คน 3) ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จานวน 4 คนเก็บ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการพบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเห็นว่า โดยรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.77) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านการวางแผนการดาเนินงานตามโครงการมีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
0.92) ด้านการบริหารเงินงบประมาณตามโครงการมีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.81)
ด้านการอานวยการตามเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.79) ด้านการมีส่วนร่วม
ของเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.70) และด้านการติดตามผลการดาเนินงาน
เห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 0.60) ส่วนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเห็นว่า กระบวนการดาเนินงานตามโครงการภาพรวมดาเนินงานได้อยู่ในระดับดีมาก
(ค่าเฉลี่ย 2.39) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการบริหารงานงบประมาณ เห็นว่ามีการ
ดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.53) ด้านการวางแผนการดาเนินงานเห็นว่ามีการดาเนินงาน
ได้ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 2.39) ด้ า นการจั ด หน่ ว ยงานและเตรี ย มงานอ านวยการเห็ น ว่ า มี ก าร
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ดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย2.36) ด้านการติดตามผลการดาเนินตามโครงการเห็นว่ามีการ
ดาเนินงานได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.28)
ผลการประเมินผลลัพธ์จากโครงการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชุนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจ อยู่
ในระดับมากในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.90) ความคิดเห็นต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมือง
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.70) ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 กระบวนการดาเนินงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เข้าร่ว มโครงการ โดยรวมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.63)
ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนของประชาชนและสมาชิกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอาเภอพนมสารคาม จังหวัง ฉะเชิงเทรา ควรมีการศึกษาการจัดการความ
ยากจนของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมีการศึกษาติดตามผลการดาเนินการของกองทุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยศึกษาผลการศึกษาครั้งนี้ หรือผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป และควรมี
การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การกองทุ น หมู่ บ้ า น เพื่ อ เป็ น ดั ช นี บ่ ง ชี้
ความสาเร็จและเป็นแนวทางในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีการดาเนินการสู่ความสาเร็จในระดับที่
มากขึ้น
คาสาคัญ: การประเมินผลการดาเนินการโครงการ, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) evaluate the performance of Village
and Urban Community Fund Projects in Phanomsarakham District, Chachoengsao
Province 2) evaluate the output of the performance of Village and Urban Community
Fund Projectes in Phanomsarakham District, Chachoengsao Province, and 3) Identify
problems and issue recommendations regarding the performance of Village and Urban
Community Funds Projects in Phanomsarakham District, Chachoengsao Province. The
sample for quantitative research was comprised of 380 members of the Village and
Urban Community Funds, and 269 committee members of Village and Urban
Community Fund Projects in Phanomsarakham District, Chachoengsao Province, while
the sample for the quantitative research was comprised of 4 government officials
responsible for the Village and Urban Community Funds. Each sampling group was
obtained by purposive sampling. The tools used for data collection were rating scale
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questionnaires and group discussions. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The study results were as follows:
1) The performance of Village and Urban Community Fund Projects in
Phanomsarakham District, Chachoengsao Province, as a whole, was at a high level.
2) The output of Village and Urban Community Funds Projects in
Phanomsarakham District, Chachoengsao Province, as a whole, was at a high level.
3) The problems of Village and Urban Community Fund Projects in
Phanomsarakham District, Chachoengsao Province, which were identified, were that
some members of the funds lacked true knowledge and understanding about the
funds, reasons for borrowing money from the funds were not appropriate, some
members did not make payments within duetime and some members did not make
payments at all, there were no set standards or unbiased rules regarding regulations
and considerations for lending money, and the money lending process was unfair, and
time-consuming.
This researcher recommends that the government should provide a larger
budget for the Village and Urban Community Funds. Additionally, there needs to be
adequate public information available regarding the funds.
Keywords: Project Evaluation, Village and Urban Community Fund, Phanomsarakham
District
บทนา
การพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นนโยบายและ
ภารกิ จ หลั ก ของรั ฐ บาลทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ที่ มุ่ ง เน้ น จะแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของประชาชนและ
เสริมสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้ดารงอยู่ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน นอกจากวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชนบทแล้ว ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาชะงักงันหรือ
วิกฤติก็ตาม รัฐบาลจะมีนโยบาย หรือโครงการ เพื่อช่วยแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์ บรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน รัฐบาลไทยได้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกับรัฐบาล
ประเทศอื่นและมีโครงการที่ช่วยขจัดปัญหาดังกล่าว ได้แก่ โครงการเงินผันของรัฐบาล มรว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เมื่อ พ.ศ. 2518 และโครงการมิยาซาวาของรัฐบาล นายชวน หลีกภัยเมื่อ พ.ศ. 2542 สาหรับ
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรต้องการพัฒนาประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยส่งเสริมสนับสนุนคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมใน
การสร้างชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง โดยมีหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งเป็นการ
กระจายอ านาจ กระจายโอกาส และกระจายงาน สนับ สนุ นคนยากจนส่ ว นใหญ่ในประเทศ ซึ่ ง
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โครงการเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บรรลุ เป้าหมายได้ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 มี
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิ จและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักการสาคัญ (มรรษมน บัวภา, 2553, หน้า 1)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองให้มีความสั มพันธ์กันอย่างเกื้อกูล
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาความยากจน ทั้งในชนบทและ
เมืองโดยมียุ ท ธศาสตร์ ย่ อย 4 ประการคื อ (ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ, 2545, หน้า 52)
1) สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ให้ร่วมคิดร่วมทา ร่วมรับผิ ดชอบ ระดมพลังแก้ปัญหาแล้ว
พัฒนาชุมชนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2) การแก้ปัญหาความยากจนในชนบทและเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคมเน้นที่คนจนให้สามารถสร้างตัวและพึ่งตนเองได้มากขึ้น เข้าถึงบริการของรัฐทางด้านการศึกษา
และสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
3) การพัฒ นาความเชื่อมโยงชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูล โดยสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจในระดับฐานราก พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้พร้อมรองรับการปรับตัวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
4) การจัดพื้นที่อย่างเชิงบูรณาการ เตรียมความพร้อมของกลไกและองค์กร โดยจัดการ
พื้นที่ให้เอื้อต่อการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว นในสังคม ยึดพื้นที่ภารกิจและการมีส่ วนร่วม เพื่อให้
จัดการดาเนินการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เป็นการมุ่งเสริมให้
สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขด้วยวิธีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เข้มแข็งจึงเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยที่ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้
ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์รวม มีกระบวนการและการจัดหาความรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมด้วยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน มีการผลิตที่เลี้ยง
ตังเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกชุมชนบน
พื้ น ฐานความเคารพความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมน าไปสู่ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข โดยมี
ยุทธศาสตร์รองรับ 5 ประการ ได้แก่ (สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2552)
1) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น มีความสามารถ
ในการพึ่งตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งมีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีควบคู่กับการส่งเสริม
การเรี ย บรู้ ข องคนทุก กลุ่ ม วั ย อย่ างต่อเนื่องตลอดชี วิต เพื่อ ใช้ใ นการดารงชี วิตอย่างรู้เท่ าทัน การ
เปลี่ยนแปลง
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ส่งเสริม
การรวมตัวร่วมคิดร่วมทาตามความพร้อมของชุมชน ภายใต้ความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เพื่อให้การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจช่วยแก้ปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น
4) การพั ฒ นาบนความหลากหลายทางชี ว ภาพและกา รสร้ า งความมั่ น คงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหาร
จั ด การประเทศ พร้ อ มทั้ง เสริ ม สร้ างภาคราชการให้ ท างานร่ ว มกั บ หุ้ นส่ ว นการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ก็ยังคงไว้ซึ่งหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเดิมภายใต้หลัก “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” โดยใช้หลักเศรษฐกิจ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (มนุษย์) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน
วิชา ทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่บรรยายโดย อ.วิเศษ ชินวงศ์ ได้ฝึกให้
นักศึกษามีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ว่ามีสาระสาคัญอย่างไรตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้ให้ ซึ่งสามารถนาเสนอตามประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้การเปลี่ยนแปลงระดับโลกและภายในประเทศไทย
ซึ่งจากปัญหาความเสี่ยงที่ประเทศกาลังประสบอยู่และจะประสบในอนาคตเมื่อประเทศ
ก้าวเข้าสู่เวทีโลก ดังนั้นประเทศต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 นี้ กาหนดไว้ 5 ประเด็นด้วยกันคือ (คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสานักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, พ.ศ.2555-2559, 2555)
1. ประเทศไทยจะต้องมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของประเทศชาติเท่านั้น ซึ่งสถาบันที่คอยเชื่อมโยงทักทอเส้นใยให้คนในชาติมีความกลมเกลียว
กัน
2. การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งเหล่านี้จะ
ปฏิเสธเลยทีเดียวไม่ได้ แต่ทาอย่างไรจึงจะสามารถปรับประสานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของตน ให้ได้
3. สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม อัตลักษณ์ความเป็นไทยดีอยู่แล้ว แต่ตัวแปรที่
สาคัญที่สามารถส่งผลให้คนในสั งคมมีการเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือศาสนา ศาสนาที่คนไทยรู้จักและ
คุ้นเคยมากที่สุด คือพระพุทธศาสนา
4. ภาคการเกษตรเป็ น ฐานรากได้หลั กและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ แหล่ ง
พลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือ ภาคการเกษตร เป็นแหล่งสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนใน
สังคมได้เป็นอย่างดี
5. ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกัน เป็ น สั งคมสวัส ดิการ ในท้องถิ่นมีทุกอย่าง แต่แนะนาให้ ทุกคนรู้จั ก
นามาใช้ ให้เหมาะสม
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ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศไทยระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตระหนัก
ถึง สถานการณ์ และความเสี่ ย งซึ่ง เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงในระดั บโลก และภายในประเทศ
โดยเฉพาะด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความสาคัญด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตร พร้ อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ที่มีความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ดังนั้น กล่าวได้ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 คือการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมี
การนาทุนด้านต่างๆ ที่ประเทศมีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้าง
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นโครงการที่มีนโยบายและปรัชญาที่สาคัญ 4 ประการ
(มรรษมน บัวภา, 2553, หน้า 1)
1) เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สาคัญจะต้องดาเนินการให้ผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
2) เป็นนโยบายที่เน้นปรัชญา ใช้ภูมิปัญญาของตนเอง ในการบริหารจัดการ การเชื่อมโยง
กระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนภายในเครือข่ายระหว่างชุมชนและประชาสังคม และการกระจาย
อานาจให้ท้องถิ่น
3) เป็นนโยบายที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ กว้างขวางหลายด้าน วัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของชุมชนวัตถุประสงค์ด้านสังคมเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉิน
และจาเป็น เร่งด่วนของชุมชน วัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง ไปจนถึงการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
4) เป็นนโยบายที่ไปสนับสนุนนโยบายอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ในเรื่องหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และเป็นนโยบายที่จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับนโยบายอีก 3 นโยบาย ในชุดนโยบาย
ความยากจนของรัฐบาลประกอบกับนโยบายพักชาระหนี้ นโยบายธนาคารประชาชนและนโยบายหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นโยบายทั้ง 4 ข้อ จะดาเนินการจนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ย่อมต้องมีส่วนสนับสนุนได้แก่
1) ระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือ ง
แห่งชาติ พ.ศ. 2544
2) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544
ระเบียบและผู้ปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะสามารถสร้างศักยภาพในการ
สร้างเสริมความเข้มแข้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ จากผลการดา เนินงานของโครงการซึ่งผ่านมาช่วงระยะหนึ่ง
แล้ว การเลือกศึกษา พื้นที่ในอาเภอพนมสารคามซึ่งมีลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้า
ของกรมชลประทานตัดผ่านถึงเจ็ดคลอง และมีคลองซอยอย่างทั่วถึง และอาชีพดั่งเดิมของประชากรก็
คือ เกษตรกรรม (ทาไร่ ทานา ปลูกพืชผัก)ประชากรส่วนใหญ่จึงยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด จึงน่าสนใจศึกษาและประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
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เมือง จากกระบวนการดาเนินโครงการผลผลิตของโครงการด้านอาชีพ สร้างงาน รายได้ และสภาพ
ความเป็นอยู่ภายหลังเข้าร่วมโครงการและผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการ เพื่อทราบถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่เพราะผลของการบรรลุตามวัตถุประสงค์จะส่งผลถึงการประสบ
ผลสาเร็จในเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและจะทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงให้เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป
กองทุนหมู่บ้านเป็นโครงการที่รัฐบาลได้จัดสรรเงิน 1 ล้านบาท ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการบริหารจัดการกันเอง และได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
นิติบุคคล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการทุนของชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
รวมทั้ งเป็ น กิจ กรรมที่จ ะก่อ ให้ เ กิดความรักความสามัค คีเอื้ ออาทรขึ้ นในชุมชน อั นนาไปสู่ ชุมชน
ที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ดังนั้นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ
ก่อให้ เกิดสิ่ งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านเอง สมาชิก และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องอื่นๆ แต่ทั้งผู้ที่มีส่วน
สาคัญที่สุดในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นั้นก็คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนแต่ละกองทุนนั่นเอง และการที่คณะกรรมการกองทุน
หมู่ บ้ า นมี ก ารปฏิ บั ติ ง านต่ า งกั น น่ า จะมาจากหลายสาเหตุ ปั จ จั ย เช่ น กั น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ
ทาการศึกษาอย่างยิ่ง จากความสาคัญของปัญหาและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่กล่าว
มาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจจะทาการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ประสบการณ์
ในการบริหารกลุ่ม ภาวะผู้นาของคณะกรรมการ และการได้รับการอบรมศึกษาดูงาน ว่าเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หรือไม่อย่างไร โดยทาการศึกษาจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกั นหรือลดการเกิดปัญหา ในการดาเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพื่อให้การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และปรัชญา
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะการดาเนินการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองใน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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วิธีการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. การประเมินผลกระบวนการตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก
2. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ประเมิน ผลกระบวนการการดาเนินงานตามโครงการ คือ การประเมินกระบวนการ
ดาเนินการในแต่ละขั้นตอนของโครงการ ดังนี้
1. การวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
2. การอานวยการ
3. การติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ
4. การบริหารเงินงบประมาณ
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิก
2. ประเมิ น ผลลั พธ์ จ ากการด าเนิ นงานตามโครงการ การประเมิ น ผลหลั ง จากที่ มีก าร
ดาเนินงานตามโครงการ ด้านประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม ด้านภาวะผู้นาของคณะกรรมการ
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะการดาเนินการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ประชากรในการประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จานวน 8,350 คน ดังนี้ (กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3, 2555)
1. กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 8 ตาบล จานวน 7,523 คน
2. กลุ่มคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 8 ตาบล จานวน 823 คน
3. กลุ่มข้าราชการระดับอาเภอผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง จานวน 4 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มสมาชิกของทุนหมู่บ้าน, กลุ่ม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มข้าราชการ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน
653 คน ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (Taro
Yamane, 1967, p. 727-728; อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, หน้า 111)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม และแนวทางการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือ ซึ่งได้สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักในการสร้าง โดยได้แยกชุดแบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุ่ ม (Focus Group)
ออกเป็น 3 ชุด ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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1. แบบสอบถามสาหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับเงินยืมจากโครงการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. แบบสอบถามสาหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) เป็นการพูดคุย สั มภาษณ์ ข้าราชการระดับอาเภอผู้ มี
หน้าที่ดูแล และรับผิดชอบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราผู้ประเมินได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การเก็บ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และเอกสารทางราชการจากที่ว่าการอาเภอพนม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแนว
ทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง เมื่อทาการเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบและลงรหัส แล้วนามา
วิเคราะห์ผล เพื่อนามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ในอาเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประเมินได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) ที่ไ ด้ข้ อมูล เอกสารและการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้ แก่ กลุ่ มข้ าราชการที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในการประเมินครั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบคาถามตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลทั้ง 4 ข้อ
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุม ชนเมื อ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นชาย (ร้ อ ยละ 56.9) อายุ
ระหว่าง 41–60 ปี (ร้อยละ 52.4) มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า (ร้อย
ละ 39.0) มีประสบการณ์ในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การบริหารกองทุนหมู่บ้าน เวลา 5–6 ปี (ร้อยละ 38.7) ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 56.1)
มีรายได้เฉลี่ย 5,000–10,000 บาท (ร้อยละ 65.4) จานวนเงินที่เคยกู้ ยืมจากกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง กลุ่มตัวอย่างเคยกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากที่สุด จานวน มากกว่า
20,000 บาท (ร้อยละ 59.1)
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สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.6) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41–60 ปี (ร้อยละ 47.4) มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือ
เทียบเท่า(ร้อยละ 48.2) ประสบการณ์ในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่มี
ประสบการณ์ในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน เวลา 3–4 ปี (ร้อยละ 42.6) ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม
(ร้อยละ 42.6) มีรายได้เฉลี่ย มากที่สุดคือ 5,000–10,000 บาท (ร้อยละ 42.1) จานวนเงินที่เคยกู้ยืม
จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มตัวอย่างเคยกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาก
ที่สุด ต่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 59.2)
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่
นั ก วิ ช าการพั ฒ นาการชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร เพศชายอายุ 35 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี
ประสบการณ์การทางาน 2 ปี
นั ก วิ ช าการพั ฒ นาการชุ ม ชนช านาญการ เพศหญิ ง อายุ 41 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี
ประสบการณ์การทางาน 12 ปี
นั ก วิ ช าการพั ฒ นาการชุ ม ชนช านาญการ เพศหญิ ง อายุ 47 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี
ประสบการณ์การทางาน 13 ปี
พัฒนาการอาเภอ เพศชาย อายุ 45 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาโท มีประสบการณ์ทางาน
10 ปี
2. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ
1) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวม คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นว่า กระบวนการดาเนินงานตามโครงการโดยภาพรวมดาเนินงานได้
ดีมาก (ค่าเฉลี่ย 2.39) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.53)
ด้านการวางแผนการดาเนินงานอยู่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เห็นว่ามีการดาเนินงานได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.39)
ด้านการจัดหน่วยงานและเตรียมงานอานวยการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.36)
ด้านการติดตามผลการดาเนินตามโครงการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.28)
2) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวม สมาชิกกองทุน
หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อ งเห็ น ว่ า กระบวนการดาเนิน งานตามโครงการโดยภาพรวมเห็ น ว่ ามี ก าร
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.34) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการดาเนินงาน
เป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการวางแผนการดาเนินงานตามโครงการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.76)
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ด้านการบริหารเงินงบประมาณ ตามโครงการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.43)
ด้านการจั ดหน่วยงานและเตรียมงานอานวยการตามโครงการสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.37)
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก โครงการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.34)
ด้านการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.80)
3. ผลการประเมินผลลัพธ์จากโครงการ
1) ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชุน
เมืองของคณะกรรมการและสามาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คิดเป็นร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง มากที่สุดคือเรื่อง ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการเรียนการมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพตนเอง ของกองทุน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 99 รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง วิสัยทัศน์ การ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
อบอุ่น เข้มแข็งสู่การเป็นภูมิคุ้มกัน ทางเศรษฐกิจและสังคมโดย และความรู้ความเข้าใจเรื่องเลือกคน
ดีเป็ น กรรมการกองทุน เลื อกสรรคนดีมีความรู้ ประสบการณ์ อีกทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะ
ต้องห้าม เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
98 และความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่น้อยที่สุดคือเรื่องการ
ขอขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคาขอกับธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทยมี
ความรู้ความเข้าใจร้อยยะ 0.44
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คิดเป็นร้อยละ 92 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุดคือ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องคณะกรรมการกองทุนมีการกาหนดหน้าที่ และ ขั้นตอนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นอย่ า งชั ด เจน ร้ อ ยละ 99 รองลงมาคื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไว้
อย่างชัดเจน ร้อยละ 98 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมในการวางแผน และตัดสินใจ
ในการดาเนินงานกองทุน ร้อยละ 97 และความรู้ความเข้าใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่น้อยที่สุดคือความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนหมู่บ้านเปิดโอกาสให้สมาชิก มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดาเนินงานกองทุน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน ร้อยละ 78
2) ผลการประเมินความคิดเห็ นต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ความคิดเห็ น ต่อ โครงการกองทุ นหมู่บ้ านและชุม ชุนเมื องของสมาชิกกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยมีการ
ประเมินความคิดเห็นเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การพัฒนาอาชีพ สร้างงาน รายได้ของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61) และความคิดเห็นมากที่สุดคือ
จัดให้มีการส่งเสริมการอบรมให้ กับสมาชิกกองทุนอย่างสม่าเสมอมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย3.75) รองลงมาคือ จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกที่มีรายได้น้อย มีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) มีการพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนอย่างสม่าเสมอและ
ต่ อ เนื่ อ งมี ค วามเห็ น ด้ ว ยอยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.58) และความคิ ด เห็ น ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ให้
ดาเนินการจัดการอบรม/ให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
ให้แก่สมาชิก มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36) ส่วนด้านที่ 2 สภาพความเป็นอยู่
หลังจากยืมเงินโครงการดีขึ้น มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) และความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ การดาเนินการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) รองลงมาคือ การดาเนินการจัดทาสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้ านหรื อ ชุมชนเมือ งอย่ างเป็ น รูปแบบ มีค วามเห็ นด้ ว ยอยู่ในระดั บมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.83) การ
ดาเนินการจัดทาระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน
เมือง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) และและความคิดเห็นที่น้อยที่สุดคือส่งเสริม
และติดตามให้สมาชิกนาเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิ นมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.60)
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกี่ยวกับ
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกี่ยวกับ
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
3.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 กระบวนการดาเนินงาน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับโครงการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความพึงพอใจที่มากที่สุดของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองคือ คณะกรรมการกองทุนให้บริการแก่สมาชิกทุกคนที่มาติดต่อขอรับบริการอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมาคือ คณะกรรมการ
กองทุนให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) คณะกรรมการ
กองทุนให้คาปรึกษา ชี้แจงข้อสงสัยให้แก่สมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.83) และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่น้อยที่สุดคือสมาชิกกองทุนได้
เข้าร่วม เวทีชาวบ้านเพื่อร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติงานกับกองทุน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.47) ส่วนด้านที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ โดยรวมสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองข้อคือ
คณะกรรมการกองทุนมีความรู้ความสามารถในการให้คาแนะนาแก้ปัญหา และตอบคาถามได้ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ และส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้มีการดาเนินการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) ความพึงพอใจที่น้อย
ที่สุดของสมาชิกกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองคือสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจทุกครั้ง ที่เข้ารับ
บริการจากคณะกรรมการกองทุน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.45)
4. ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานตามโครงการ
1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การวางแผนการด าเนิ น งานตามโครงการ ปรากฏผลว่ า การวางแผนการ
ดาเนินงานตามโครงการมีปัญหาอุปสรรคดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการประชุม โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาเข้า
ร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาจานวนน้อย และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้
2) ความรู้ความเข้าใจ โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบางส่วนไม่รู้ถึง
หลักเกณฑ์สาระสาคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การติดตามผลการดาเนินงาน ปรากฏผลว่า การติดตามผลการดาเนินงานมี
ปัญหาอุปสรรค์ ดังนี้
1) การติดตามเงินกู้คืน โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมืองส่งเงินยืมไม่
ตรงกาหนดสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กู้ยืมเพื่อการเกษตรส่ง
เงินกู้ล่าช้า เพราะการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องใช้ระยะเวลานาน และการเก็บเงิน
กู้ยืมคืนไม่ได้
2) การใช้เงิน ยังมีการนาเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ของกู้
การบริหารเงินงบประมาณ ปรากฏผลว่า การบริหารเงินงบประมาณมีปัญหา
อุปสรรคดังนี้
1) ความจากัดขอบ กฎระเบียบ โดยการอนุมัติคาขอยืมเงินไม่มีความเหมาะสม
เพราะมีข้อจากัดของข้อบังคับในการกู้ยืม
2) ความไม่เพียงพอของเงินกู้ โดยจานวนเงินที่ให้กู้ไม่เพียงพอต่อการลงทุน จึง
ควรเพิ่มทุน
3) ความล่าช้า การส่งเอกสารเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความล่าช้า ทาให้การพิจารณาเงินยืม
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องใช้ระยะเวลานาน
การจัดหน่วยงานและเตรียมงานอานวยการ
1) การะประชาสั ม พั น ธ์ จ ากทางเครื อข่ า ยมี น้ อ ยขาดคนประสานงาน
ประชาสัมพันธ์
2) การแจ้งวันเวลาในการเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าไม่มีการยืนยันชัดเจน ทาให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
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3) การบริการให้คาแนะจากกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบางครั้งไม่
ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สาหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือ
1) อยากให้รัฐบาลเพิ่มเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2) ควรให้ มีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดปัญหาการดาเนินคดีกับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผิ ดนัดช าระ เพื่อป้องกันความบาดหมาง
ภายในชุมชน
3) ควรมีการะประชาสัมพันธ์จากทางเครือข่ายตาบลและอาเภอให้มากขึ้น
2. ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคของข้าราชการผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ การไม่ยอมรับซึ่งกัน
และกัน ระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชม
เมือง ทาให้การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปอย่างยากลาบาก
1) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบางคนไม่รับผิดชอบการบริหาร
งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพราะมีงานและภาระประจามาก
2) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเปลี่ยนชุดทางานบ่อย เนื่องจาก
การลาออก การย้ายถิ่นฐาน ซึ่งกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้า
มาทางานใหม่ยังไม่รู้เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ ทาให้การทางานไม่คล่องตัว
3) การพิจารณาเงินกู้ไม่มีกฎเกณฑ์แน่ นอนตายตัว ทาให้การพิจารณามีปัญหา
ล่าช้าและไม่โปร่งใสเป็นธรรม
4) สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น ระดั บ อ าเภอ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่ทราบถึ ง
ปัญหาและแก้ปัญหาได้ทันเวลา
5) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ต้องการผลประโยชน์มากแต่
กระบวนการในการมีส่วนร่วมกลับให้ความร่วมมือน้อยมาก เช่น การประชุม
ร่วมแก้ปัญหาหรือร่วมหาแนวทางดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมีการเข้าร่วมประชุมกันน้อยมาก
ในส่วนของข้อเสนอแนะการดาเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในความคิดเห็นของข้าราชการผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น สามารถนาเสนอเป็นประเด็นสาคัญได้
ดังนี้
1) สานักงากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรมีเจ้าหน้าที่ประจาจังหวัดอย่างน้อย 1คนเพื่อ
เป็นตัวแทนของ สทบ. ในการตอบ และแก้ไขปัญหาแก่กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
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2) ควรมีบุคลากรของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
ประจาอาเภอ เพื่อจัดทาหลักฐานข้อมูลในทุก ๆ เรื่องของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เช่น จานวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จานวนสมาชิกในแต่
ละกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สัญญากู้ของทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง การส่งงวดเงินกู้ การสรุปงบดุล เป็นต้น
3) ควรมีนักกฎหมายประจาอาเภอ เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
4) สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรให้เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เช่น เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอาเภอเข้าร่วม
ประชุมเครือข่าย เพื่อรับทราบปัญหา ซึ่งจะทาให้การร่วมกันแก้ไขสาเร็จลุล่วง
ไปอย่างรวดเร็ว มิใช่ประชุมเครือข่ายแล้วจึงแจ้งหน้าที่ให้ช่วยแก้ไข
5) สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรอบรมให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง แก่
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื อง สามาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง และชุมชนเมือ งประชาชนทั่ว ไป และผู้ ที่ เกี่ย วข้องที่ต้อ งปฏิบั ติงาน
ร่วมกันกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
6) การพิจารณาเงินกู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้อง
ดาเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ
กองทุนแห่งชาติ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการดาเนินงานตามโครงการ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการโดยวัดจากแบบสอบถามประมาณค่า
3 ระดับ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นว่า กระบวนการดาเนินงานตามโครงการ
โดยภาพรวมดาเนินงานได้ดีมาก (ค่าเฉลี่ย 2.39) และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นว่า
กระบวนการดาเนินงานตามโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 2.34)
ในส่วนของกระบวนการดาเนินงานตามโครงการในรายด้าน คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน
และชุ ม ชนเมื อ งเห็ น ว่ า มี ก ารด าเนิ น งานตามโครงการ ดั ง นี้ ด้ า นการบริ ห ารงานงบประมาณ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
2.53) ด้านการวางแผนการดาเนินงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นว่ามีการ
ด าเนิ น งานได้ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 2.39) ด้ า นการจั ด หน่ ว ยงานและเตรี ย มงานอ านวยการ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
2.36) ยกเว้นด้านการติดตามผลการดาเนินตามโครงการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เห็นว่ามีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.28) เช่นเดียวกับ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองที่ เห็นว่ามีการดาเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ดังนี้ ด้านการวาง
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แผนการดาเนินงานตามโครงการมีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.76) ด้านการบริหาร
เงินงบประมาณตามโครงการมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.43) ด้านการอานวยการ
ตามโครงการมีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.37) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีการ
ดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.34) ยกเว้น ด้านการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ
มีการดาเนินงานได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.80) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเหมือนกับความ
คิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เนื่ องจาก คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ให้ความเห็นว่า ข้าราชการ
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้ให้ ความรู้ เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กฎระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชัดเจนและครอบคลุมดี เช่นเดียวกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองที่เห็นว่าข้าราชการระดับอาเภอได้อธิบ้ายรายละเอียดเกี่ยวกับกองโครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กฎระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใหม่ ได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องจากการสัมภาษณ์ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ทาให้ทราบว่างทางอาเภอได้จัดเตรียม
ข้าราชการที่มีความรู้และความพร้อม ในการอธิบายระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง จากการอบรมของสานักงานกองกทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
เพื่อลงพื้นที่ไปเป็นวิทยากรให้กับชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สวัสดี (2554, บทคัดย่อ)
ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตาบลลาพูน อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยสรุป พบว่า ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ตาบล
ลาพูน อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน
ในกระบวนการดาเดินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้ง 4 ด้าน มี
เพียงด้านการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการสามชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุดและมีความเห็นว่ามีการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งตรงกันกับกลุ่มสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เห็นว่ากระบวนการด้านการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการสามาชิกก
องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดมีความคิดเห็นว่ามีการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ เนื่ องจาก การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการโครงการมีการนาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุง ไม่ติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ การแต่งตั้งผู้ ตรวจ
สอบภายในของกองทุน ในเรื่องของการรายงานการประชุม หนังสือ คาสั่ง ที่ระบุการแต่ตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใจ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร รวมไปถึงการชี้แจงแสดงผลงานประจาปี ให้สมาชิกทราบ
ประกาศไว้ในที่สาธารณะมีการดาเนินกิจกรรมน้อย การดูแลติดตามผลของคณะกรรมการอย่ า ง
สม่าเสมอยังไม่ดีเท่าที่ควรการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานยังไม่ชัดเจน
เท่าที่ควรขาดการติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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2. ผลลัพธ์จากการดาเนินงานตามโครงการ
2.1 ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชุ น เมื อ งของ
คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมือง
ในภาพรวมปรากฏว่า คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการประเมิน
กระบวนการดาเนินงานตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีการอธิบาย
มีการวางแผนการดาเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการดาเนินการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจาปีเพื่อชี้แจงการดาเนินงานที่ผ่านมาให้แก่สมาชิก และมีการเลือกคณะกรรมการกองทุน
เมื่อคณะกรรมการกองทุนครบวาระตามระเบียบ มีการดาเนินงานมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายจัดทา
เอกสารอย่างเป็น ระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการอย่าง
สม่าเสมอและชัดเจน มีการจัดทาแผนผังแสดงโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม การดาเนินงานมีศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและมีการจัดการข้อมูลที่ เป็น
ปัจ จุ บั น มีการจั ดอบรมคณะคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและพัฒ นาให้ มีศักยภาพสู งขึ้น มีการ
ประชุม และรายงานการประชุม ที่ระบุการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ให้สมาชิกกู้ยืมเงินของกองทุน และเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน มีการแต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลอื่น ติดตาม
ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ สมาชิกมีส่วนร่วมกับโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการดาเนินงานกองทุน สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมในการวางแผน และตัดสินใจในการดาเนินงาน
กองทุนกองทุนหมู่บ้านเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประเมินผล การดาเนินงานกองทุนและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุง สมาชิกมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาอย่างสม่าเสมอ จึงส่งผลให้
คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง อยู่ในระดับมาก
จากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ข้างต้น อาจจะสรุปได้ว่าโดยภาพรวมทั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อพิ จารณาจากแบบสอบถอม
ในรายข้อที่พบว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง เช่น การขอขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนซึ่งเมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามกระบวนการ ของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน พบว่า
ในเรื่องของ การส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนมากขึ้น การประชุม
เพื่อแก้ไขร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และสมาชิกมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานกองทุนมากขึ้น มีการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งคนในชุมชนส่วน
ใหญ่นั้นจะให้ความสนใจและเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่แล้ว การรับรู้ทาความ
เข้าใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง การเข้ามามาส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจะส่งผลให้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ชัดเจน ไม่เฉพาะในเรื่องของการขอ
ขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ยังมีเรื่ องอื่น ๆ ที่ต้องร่วมรับฟังหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ด้วย
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2.2 ความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
ความพึ ง พอใจต่ อ โครงการของสมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนในภาพรวม
ปรากฏผลว่า ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) โดยความพึง
พอใจจะมีการประเมินเป็นสองด้านคือ ด้านที่ 1 กระบวนการดาเนินงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) โดยเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการกองทุน
ให้บริการแก่สมาชิกทุกคนที่มาติดต่อขอรับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
กองทุนให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว คณะกรรมการกองทุนให้คาปรึกษา ชี้แจงข้อสงสัยให้แก่สมาชิก
กองทุน รวมไปถึงคณะกรรมการกองทุนให้บริการแก่สมาชิกกองทุนอย่างต่อเนื่องจนเสร็จภารกิจ ทั้งนี้
เพราะการให้ แก่ ส มาชิ กกองทุ น ทุ ก คนที่ มาขอรั บบริ ก ารจะมี ก ารใช้ ร ะเบี ย บ กฎหมาย เดี ย วกั น
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักของการลดขั้นตอน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน จัดบริการแหล่งข้อมูล
ข่าวสารให้แก่สมาชิกอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าถึงการให้บริการหลาย
ช่องทาง สมาชิกกองทุนสามารถติดต่อ ซักถาม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ตลอดเวลา ส่วนด้าน
ที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.63) โดยเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการกองทุนมีความรู้ความสามารถในการให้คาแนะนา
แก้ปั ญหา และตอบคาถามได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และส่ งเสริมการออมเงินให้ กับสมาชิกและมี
สั ดส่ ว นที่ เพิ่ มขึ้น ทั้ งนี้ เ นื่ องจากมีก ารส่ งเสริ มให้ มีการด าเนิ นการจั ดสรรก าไรสุ ท ธิ เพื่อ กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ มีการจัดทาสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
อย่ างเป็ น รูป แบบ คณะกรรมการกองทุนมีการติดตาม ประสานงานแนะนากับสมาชิกหลั งจากกู้
เงินกองทุน ส่งเสริมติดตามการตรวจสอบความสามารถในการใช้เงินต้นตามสัญญา จึงทาให้สมาชิก
กองทุนทุกคนมีความรู้สึกเป็น เจ้าของกองทุน และคณะกรรมการกองทุนให้บริการ ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการของสมาชิกกองทุน
ความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินงานของโครงการ ที่อยู่ในระดับปานกลางเรื่อง
เดียวคือ สมาชิกกองทุนได้เข้าร่วม เวทีชาวบ้านเพื่อร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิ บัติงานกับกองทุน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.47) ทั้งนี้เนื่องจากการมีเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมเรียนรู้
ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติงานกับกองทุน เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทาได้ทั่วถึงและพร้อมเพียงมากนักเพราะ
สมาชิกแต่ละคน ต้องมีภาระหน้าที่มีการประกอบอาชีพ ที่แตกต่างกันไปการมาเข้าร่วมเรียนรู้อย่าง
พร้อมเพียงเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก และการประชาสัมพันธ์นัดหมายกาหนดการประชุมอาจจะรับทราบ
ไม่ทั่วถึง บางคนไม่ทราบการนัดหมายหรือบางคนละเลยการให้ความสาคัญของกการมีเวทีชาวบ้าน
และแต่ละคนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในส่วนของ ความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับปาน
กลางเรื่องเดียวคือสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจทุกครั้งที่เข้ารับบริการจากคณะกรรมการกองทุนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.45) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานอาจจะไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ชุดเดิมอย่างต่อเนื่องบางคนมารับงานใหม่การให้บริการในแต่ละครั้งจึงขาดความต่อเนื่อง
จากเรื่องเดิม ทาให้ไม่ทราบปัญหาหรือข้อมูลเดิมของผู้มาติดต่อการบริการดังกล่าวอาจจะไม่เต็มที่
และชัดเจนเท่าไรในแต่ละครั้งที่มาเข้ารับบริการ และเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การส่งเสริมสนับสนุนใน
เรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ อาจจะยังไม่เต็มที่และพอเพียง เช่นจานวนเงินของกองทุนทีไม่
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เพียงพอต่อความต้องการ และเรื่องของระยะเวลาในการส่งใช้เงินทุน ที่ทางสมาชิกต้องการจานวน
เงินทุนที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการส่งใช้เงินที่ต้องการขยายออกไป ในการพิจารณาวงเงินกู้อาจจะ
ไม่สามารถทาได้อย่างชัดเจนถึงหลักการพิจารณาจานวนเงินที่ให้กู้ ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ
จากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ในเรื่องของการเข้ารับบริการจึงอยู่ในระดับปานกลาง
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
FACTORS AFFECTING COMMUNITY DEVELOPMENT PARTICIPATION OF MEMBERS
OF COMMUNITY BOARDS IN MUNICIPAL AREA OF PHANOMSARAKAM DISTRICT,
CHACHOENGSAO PROVINCE
เจษฎา มิ่งสมร1 และ กานต์ เสกขุนทด2
1

สังกัด หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อีเมล์tomtota@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ระดับการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนกับระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ปัจจัยที่มีผ ลต่อการมีส่ วนร่วมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนของเทศบาลในอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ.
2557 จานวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับ ปัจ จัย ด้านภาวะผู้นามีผ ลต่อ การมีส่ว นร่ว มพัฒ นาชุม ชนของคณะกรรม การ
ชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) ระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ของคณะกรรม การชุมชนกับระดับ
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
4) ปัจจั ยที่มีผลต่อการมีส่ วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จั งหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร บทบาทหน้าที่ และภาวะผู้นา ซึ่ง
ปั จ จัย เหล่า นี ้มีค วามสัม พัน ธ์ ใ นระดับ มาก (r xy =.779) กับ การมีส ่ว นร่ว มพัฒ นาชุม ชนของ
คณะกรรมการชุม ชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จัง หวัด ฉะเชิง เทรา อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตริ ะดับ .05
สมการพยากรณ์ คือ Z´ = .412X2+ .289X3 + .199X1
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คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน เขตเทศบาล
ABSTRACT
The purposes of this research were to study: 1) the level of factors affecting
community development participation of members of community boards in municipal
area of Phanomsarakam District, Chachoengsao Province. 2) the level of the
community development participation of members of community boards in municipal
area of Phanomsarakam District, Chachoengsao Province. 3) the relationship between
the level of factors affecting community development participation and the level of
community development participation of members of community boards in municipal
area of Phanomsarakam District, Chachoengsao Province. The sample was comprised
of 210 members of community boards in municipal area of Phanomsarakam District,
Chachoengsao Province, who worked in 2014. The tool used for data collection was a
rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation,Pearson Product Moment Correlation Cofficient
and Muntiple regression analysis.
The results of the study were as follows:
1) The level of factors affecting community development participation of
members of community boards in municipal area of Phanomsarakam District,
Chachoengsao Province, as a whole, was at a high level.
2) The level of the community development participation of members of
community boards in municipal area of Phanomsarakam District, Chachoengsao
Province, as a whole, was at a high level.
3) The relationship between the factors that affect the community,
contributing to the development of the community with the level of community
development in the municipality. Phanom Sarakham Chachoengsao Province, as a
whole, was at a high level
4) The factors affected community development participation of members
of community boards in municipal area of Phanomsarakam District, Chachoengsao
Province were as follows: information perception, role, and leadership. These factors
had relationship at a high level (rxy=.779) with community development participation
of members of community boards in municipal area of Phanomsarakam District,
Chachoengsao Province, at the .05 level of statistical significance.
The predictive equation was as follows:
Z'= .412X2 + .289X3 + .199X1.
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บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข หลักการสาคัญ คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนซึ่งมีลักษณะ
สาคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการปกครองทั้ง
โดยตรงและโดยอ้ อม ซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่
ท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นต่างๆ เป็นผู้ดาเนินการปกครองที่มีอิสระ โดยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับด้าน
การเมือง การบริหาร การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นระบบการปกครองที่ยอมรับกันว่าเป็นรากแก้วของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการปกครองระดับ
ท้องถิ่นด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และความสามารถที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปกครองระดับชาติต่อไป สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจสาคัญของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้อง
ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการบริหารงานท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อ
เป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติ (รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, 2552, หน้า 1)
การบริหารการปกครองท้องถิ่น เป็นการบริหารงานรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการบริหารงานหรือองค์ กร
ใดๆ ก็ตาม จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของงานหรือองค์กรนั้น ๆ วิธีการที่จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริห ารท้องถิ่นเพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก็คือ ใช้วิธีประสานงานและการควบคุมเพื่อให้ กระบวนการ
ดาเนินงาน การใช้คน การใช้เงิน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็
ตามการประสานงานและการควบคุ ม จะต้องตั้ งอยู่บนหลั กประโยชน์ร่ว ม เพื่อช่ว ยให้ เกิดความ
ประหยัด ลดความขัดแย้งเกิดความเข้าใจร่วมกันในการทางาน ด้วยเหตุนี้ การบริห ารงานท้องถิ่นจึงได้
ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามหลักที่ว่าคนในท้องถิ่น
ย่อมจะรู้สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด (ภัทวุธ ศรีหมอกเมฆ, 2551, หน้า 2)
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ชัดเจนได้เริ่มขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 5 โดย
ได้มีการกาหนดแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาจังหวัด กาหนดพื้นที่เป้าหมาย กาหนดกระทรวงหลักใน
การดาเนินการในพื้นที่ ต่อมาในฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 เน้นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ
ในฉบับที่ 11 เน้นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสาคัญในการพัฒนา หลังจากได้มีการ
ทบทวนนโยบายและแผนพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาในอดีต พบว่า ผลการพัฒนาได้ตกอยู่กับกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย มิได้กระจายสู่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างทั่วถึง เนื่องจากการกาหนดสูตรสาเร็จของ
การพัฒนาโดยการผ่านกลไกต่างๆ ของรัฐที่อยู่ในลักษณะผู้พัฒนาและประชาชนเป็นผู้รับการพัฒนา
ไม่ตรงกับปัญหาของชุมชน จึงทาให้เกิดข้อสรุปใหม่ในการพัฒนาว่าประชาชนต้องเป็นผู้พัฒนาชุมชน
ด้วยตนเอง เพราะประชาชนจะเป็นผู้รู้ปัญหาของชุมชนตนเองดี (ยุทธศักดิ์ บัวแก้ว, 2553, หน้า 1) ใน
อดีตประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนหรือ ท้องถิ่นน้อย แต่หลังจากที่มีการ
เรียกร้องประชาธิปไตยในกลุ่มของประชาชนมากขึ้น บทบาทของประชาชนหรือผู้นาชุมชนที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมกับการปกครองท้องถิ่นหรือการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เริ่ม
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ปรากฏชัดเจนตามลาดับ จะเห็นว่าในปัจจุบัน ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
การเมืองการปกครองในชุมชนท้องถิ่นตนเองเพิ่มมากขึ้น (รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, 2552, หน้า 2)
จากแนวคิดของการกระจายอานาจของท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการไป
ถึงตัวประชาชนให้มากที่สุด ทาให้ประชาชนเกิดความพอใจ มีทัศนคติที่ ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อ
หน่วยงาน โดยจะเป็นส่วนที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยแท้จริงแล้วการกระจายอานาจและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นของควบคู่กัน จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมไม่สมบูรณ์ อาจกล่าวได้ว่าชุมชนเป็น
หัวใจของงานพัฒนา ประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นความสาคัญของงานพัฒนาและได้เริ่มพัฒนาด้วย
ตนเอง นักวิชาการที่สนใจการพัฒนาท้องถิ่น ต่างยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การพัฒนาซึ่งมุ่งผลสาเร็จ
สาหรับคนส่วนใหญ่นั้น ไม่อาจเกิดขึ้นหรือสื บทอดต่อเนื่องไปได้อย่างจริงจัง หากปราศจากการมีส่วน
ร่วมของคนส่วนใหญ่ ผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาคือประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างยิ่ง โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา
เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหา ในการวางแผน ในการดาเนินการ ในการตรวจสอบติดตาม
ผล และในการรับผลประโยชน์ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนกาลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานองค์กรต่างๆ แต่ที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรค ปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ
กระจายอานาจที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง รัฐจึงมีแนวนโยบายที่จะปรับปรุงรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นประชาธิปไตย มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุ บัน ซึ่งเทศบาลตาบลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกนามา
พิจารณาปรับปรุงโดยมุ่งหวังว่าต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องหา
แนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2544, หน้า 188)
เทศบาลตาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง สังกัดกรมส่งเสริมกรปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นการปกครองที่มีลักษณะของความเป็นชุมชนเมือง มีบทบาทในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
ให้เข้ามามีบทบาทในการกาหนดการพัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนี้คณะกรรมการชุมชนยังมี
หน้าที่ในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ ของชุมชน (จิรายุทธ ยิ้มละมัย, 2551, หน้า 1-2)
เทศบาลในเขตอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ใช้แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยรูปแบบการมีคณะกรรมการชุมชนพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่ความเจริญในการรองรับการขยายตัวของ
เขตเมืองโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้มีบทบาทที่สาคัญในการมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่น แต่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ายังมีอยู่น้อยที่จะนาเสนอปัญหาและความต้องการอย่าง
แท้จริงของประชาชน ตลอดจนขาดการรวมกลุ่มในการบริหาร โครงการกิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จึง
เกิดจากการชี้นาของหน่วยราชการ และการบริหารงานในส่วนของคณะกรรมการชุมชนยังขาดการ
ประสานงานที่ดี ไม่ได้มองภาพรวม แต่มองในจุดย่อยเพียงใช้แก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น
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จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน า
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาชุมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนของเทศบาลในอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2557 จานวน 440 คน อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป
1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนของเทศบาลในอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2557 จานวน 210 คน ได้มาโดยการกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีคานวณ
ด้วยระดับความเชื่อมั่นในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 95% โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane, 1967, p. 48)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การมี ส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลอาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยดาเนินการโดย แจกแบบสอบถามให้กับ
คณะกรรมการชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 210 ชุด แล้วนาแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมด มา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับจนครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคานวณหาค่าความถี่และร้อยละ
4.2 วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 วิเคราะห์ ระดับการมีส่ วนร่วมพัฒนาชุ มชน โดยการหาค่าเฉลี่ ย ( X ) และส่ ว น
เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้ ว แปลความหมายค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ตามแนวคิดของ
4.4 การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย กับ การมีส่ว นร่ว มพัฒ นาชุม ชน
ของคณะกรรมการชุม ชน ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จัง หวัด ฉะเชิง เทรา โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
4.5 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคุณ (multiple
regression analysis) โดยใช้วิธีแบบเป็นขั้นตอน (stepwise)
ผลการวิจัย
1. ปัจจั ยที่มีผลต่อการมีส่ว นร่ว มพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านภาวะผู้นา รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ข่าวสาร
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านบทบาทหน้าที่และความเป็นเครือญาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
2. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียง
ล าดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปน้ อย คื อ การมี ส่ ว นร่ว มในการตั ด สิ น ใจ รองลงมา คือ การมีส่ วนร่วมในการ
ประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย การมีส่วนร่วมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีความสัมพันธ์ทาง
บวกในระดับมากกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการมีส่ วนร่วมพั ฒนาชุมชนกับการมี ส่ วนร่ วมพั ฒนาชุ มชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์
ใน ทางบวกระดับมาก เรียงลาดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ ความเป็นเครือญาติ ด้านการรับรู้
ข่าวสาร และด้านภาวะผู้นา ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านบทบาทหน้าที่
4. ผลการศึ กษาปั จ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว ม ที่มี ผ ลต่อ การมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชน ด้านการรับรู้ข่าวสาร (X2) ด้านบทบาทหน้าที่ (X3) ด้านภาวะผู้นา (X1) ได้ร้อย
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ละ 61.40 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z´ = .412X2+ .289X3 + .199X1
ส่วนด้านความเป็นเครือญาติ (X4) ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จานวน 146 คน เพศ
ชาย 64 คน จบการศึกษาปริญญาโท จานวน 41 คน ปริญญาตรี จานวน 43 คน อนุปริญญา/ปวส.
จานวน 23 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 47 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 56 คน
2. ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล อ าเภอพนมสารคาม จั ง หวัด ฉะเชิ งเทรา มีค่าเฉลี่ ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านภาวะผู้นา รองลงมา คือ ด้านการ
รับรู้ข่าวสาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านบทบาทหน้าที่และความเป็นเครือญาติมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า
1) ด้านภาวะผู้นา พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านภาวะผู้นา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แม้จะมีปัญหาและอุปสรรค รองลงมา คือ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่
กาหนดจะทาให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ชุมชน และมีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ตลอดเวลา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การโน้มน้าว
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนในด้านต่างๆ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน
2) ด้านการรับรู้ ข่าวสาร พบว่ า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่ วนร่วมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการรับรู้ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ข่าวสาร
ที่ได้รับทาให้เกิดความเข้าใจและทาให้ทราบถึงกรบวนการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน รองลงมา คือ มี
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากสังคมภายนอกมาสู่ชุมชนอย่างสม่าเสมอ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการ
เสนอมานั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี และคณะกรรมการชุมชนเผยแพร่ข่าวสารไปสู่
ประชาชนได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการชุมชนใช้สื่อต่างๆ เช่น หอ
กระจายเสียง การพูดคุย บอร์ดประกาศ ช่วยให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น
3) ด้านบทบาทหน้าที่ พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านบทบาทหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ
หากคณะกรรมการชุมชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน จะส่งผลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
รองลงมา คือ การทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งจะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเป็น
ส าคั ญ การประชาสั ม พั น ธ์เ ผยแพร่ข่ า วสารในการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ มชนเป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ และปัจจุบันคณะกรรมการชุมชนมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและสนอง
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ความต้องการของประชาชนในชุมชนมากขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดตั้งชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลจะทาให้การพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้น
4) ด้านความเป็นเครือญาติ พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความเป็นเครือ
ญาติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
คือ ความเป็นเครือญาติทาให้กระบวนการในการดาเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและความเป็น
เครือญาติทาให้มีการติดต่อประสานงานที่ดีปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา
คือ ความเป็นเครือญาติทาให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนมากขึ้นและความเป็น
เครื อญาติทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ และการสนับสนุนในแต่ละประเด็นในทิศทางเดียวกันซึ่งง่ายต่อการ
ดาเนินงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเป็นเครือญาติทาให้สามารถสร้างศักยภาพในการบริหารงาน
กระบวนการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี
3. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ การ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วม ใน
การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ มีส่วนร่วมในการสารวจผู้สูงอายุในชุมชนที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเมื่อมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ร่วมวิเคราะห์
ปัญหาความต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบาย การทาแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาล มีส่วนร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในเวทีชาวบ้าน
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การดาเนิ นงานมีค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีส่วนร่วมในกิจกรรม เทศกาล ประเพณี ต่างๆ ของชุมชน รองลงมา คือ มี
ส่วนร่วมในการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีส่วนร่วมในการนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบจาก
หน่วยราชการและเอกชนมาแจ้งให้กับประชาชนในชุมชนทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีส่วนร่วมในการดูแลสา
ธารณสมบัติของชุมชน มีส่วนร่วมในการใช้แรงงานหรือบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี
ส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบต่างๆ ของชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการประสาน
ดาเนินงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
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3) ด้านการมีส่ วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า ระดับการมีส่ว นร่ว มพัฒ นา
ชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ มี ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ เป็นผู้ประสานงานกับเทศบาลในการให้การสงเคราะห์ประชาชน
ในชุมชน รองลงมา คือ มีภูมิใจ เมื่อโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะกรรมการและชุมชน มีความรู้
มากขึ้นจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ได้รั บความสะดวกสบายจากการพัฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคให้กับชุมชนและเทศบาลได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คณะกรรมการและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากกิจกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ และเทศบาลมีการจัดสรรพื้นที่พักผ่อนให้กับประชาชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ได้รับความสะดวกสบายในเส้นทางจราจรที่เทศบาลได้ปรับปรุง
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปน้ อย คือมีส่วนร่วมในการติดตามการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในการชุมชน รองลงมา คือ
มีส่ วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐาน ร่ว มติด ตาม
แผนการพัฒนาตามแผนพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นกรรมการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามโครงการพัฒนา
ชุมชนและ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามแผนงานหรือโครงการของเทศบาล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล และมีส่วนร่วมในการติดตามการดูแล
รักษาความปลอดภัยในชุมชน มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานต่างๆ ของเทศบาล
4. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมากกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการมีส่ วนร่วมพั ฒนาชุมชนกับการมี ส่ วนร่ วมพั ฒนาชุ มชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์
ในทางบวกระดับมาก เรียงลาดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ ความเป็นเครือญาติ ด้านการรับรู้
ข่าวสาร และด้านภาวะผู้นา ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านบทบาทหน้าที่
5. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ด้าน
การรับรู้ข่าวสาร ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านภาวะผู้นา ได้ร้อยละ 61.40 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z´ = .412X2+ .289X3 + .199X1 ส่วนด้านความเป็นเครือญาติ ไม่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ คล่องสารา (2551, หน้า 130) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น คอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในชุมชนคอยรุตตั๊กวา เขตหนอกจอก กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มาก ทั้งในภาพรวมและรายปัจจัยเรียงลาดับ คือ ความเป็นผู้ นาท้องถิ่น การรับรู้ข่าวสาร ความเป็น
เครือญาติ ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนทาให้ชุมชนเข้มแข็ง
2. จากการศึกษาระดับการมีส่ วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ วารีชล (2551, หน้า 59-60) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของ
กรรมกาชุมชนในการพัฒ นาเทศบาลสู่ “เมืองน่าอยู่ ” กรณีศึกษา: เทศบาลตาบลบางพระ อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเทศบาลสู่
เมืองน่าอยู่ในภาพรวมมีส่ว นร่วมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ธณัช พิพัฒนปราการ
(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
คณะกรรมการชุ ม ชนในเขตเทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ผลการวิจั ยพบว่าคณะกรรมการชุมชนมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์ (2555, หน้า 54-56) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ มีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบลบางพระ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วม ในการ
ตัดสินใจ ประชุม วางนโยบายวิเคราะห์แก้ไขปัญหา เป็นผู้ประสานงานกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับ ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์ (2555, หน้า 54-56) กล่าวว่า ปัจจุบัน
คณะกรรมการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาชุมชนในด้านการตัดสินใจ การปฏิบัติ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้า จึงทาให้
ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก
3. ปั จ จั ย ทุ ก ปั จ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การการมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ ในทาง
บวกในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราห์ เขินประติยุทธ
(2549, หน้า 166) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชน
เข้มแข็งขององค์กรบริหารส่วนตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการชุมชนเข้มแข็ง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550, หน้า 193) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
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การวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ออาศัยค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าตัวแปร
ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์สูงมาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเมื่อค่าของการมีส่วนร่วม
กิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าค่าการมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมอื่นๆ สูงสอดคล้องกันด้วย
4. ปัจจัยที่มีผ ลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิเ คราะห์ก ารถดถอยด้ว ยการวิเ คราะห์แ บบขั้น ตอน
โดยใช้ปัจ จัย ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นเกณฑ์ ส่ว นปัจ จัยด้านภาวะผู้นา การรับรู้ข่าวสาร บทบาท
หน้าที่และความเป็น เครือญาติ เป็นปัจจัย พยากรณ์พ บว่าปัจจัย ที่ส่งมีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์
กัน เชิงเส้ น ตรงกับ ตัว แปรที่ศึกษาอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสามารถสร้างตัว แปร
พยากรณ์ จึงคานวณหาค่าสั มประสิทธ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ และในรูปของคะแนนมาตรฐานรวมทั้งสร้างสมการเชิงพหุ พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ที่ถูกเลือก คือ การรับรู้ข่าวสาร เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ คือ บทบาทหน้าที่ พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุ
เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพิ่มภาวะผู้นา พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้น อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จึ ง ค านวณหาค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ ของพยากรณ์ แ ละสร้ า ง
ความสัมพันธ์พยากรณ์ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเป็นเครือญาติ ไม่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ คล่องสารา (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นในชุมชนคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นเครือญาติ
มีผลต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในชุมชนคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
อาจเนื่องจากความเป็นเครือญาติไม่สามารถสร้างศักยภาพในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านบทบาทหน้าที่ มีความสัมพันธ์ต่าสุด ดังนั้นเทศบาลควรให้โอกาส
คณะกรรมการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้จริง
2. การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการ
ชุมชน ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย โครงการต่างๆ ของชุมชม และ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
3. ปัจจั ยที่มีผลต่อการมีส่ว นร่ว มพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความเป็นเครือญาติ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุ ม ชนของคณะกรรมการชุ ม ชน ดั ง นั้ น คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลควรแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ครื อ ญาติ เ ป็ น
คณะกรรมการชุมชน ในสัดส่วนที่น้อยลงเพราะความเป็นเครือญาติอาจจะไม่สามารถสร้างศักยภาพ
ในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและไม่เกิดความน่าเชื่อถือในการสนับสนุนงานต่างๆ ของเทศบาล
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ข้อเสนอสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาปั จจั ยด้ านความเป็ นเครื อญาติ ที่ มี ผลต่ อการมี ส่ วนร่ วมพั ฒนาชุ มชน ของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลช่องวัน ภายใต้พันธมิตรธุรกิจไลน์ทีวีประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกาหนดกลยุทธ์
การแข่งขัน และกลยุ ทธ์การตลาดของผู้ ประกอบการสถานีโ ทรทัศน์ดิจิทัล ช่องพีพีทีวีและช่องวั น
รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานผู้ประกอบการไลน์ทีวี (Line TV) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative) ผลการวิจัย พบว่า ช่องพีพีทีวี (PPTV) ได้กาหนดกลยุทธ์การแข่งขันด้วยการกาหนด
เนื้ อ หารายการส าคัญ ของช่อ งเป็ นรายการกี ฬ า ส่ ว นช่อ งวั นก าหนดให้ ล ะครเป็ นรายการส าคั ญ
โดยมีเนื้อหาหรือแนวทางแตกต่างไปจากช่องโทรทัศน์ดิจิทัลคู่แข่ง ทั้งยังสร้างความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขันด้ว ยการเป็ น พัน ธมิตรกับไลน์ ทีวี โดยช่องพีพีทีวีและช่องวันได้ล งนามในสั ญญาความ
ร่วมมือ นารายการละคร ชิทคอม และรายการวาไรตี้ ไปเผยแพร่ซ้าในไลน์ทีวีทันทีที่ออกอากาศจบ
เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในระยะเวลา 30 วัน ก่อนนาไปเผยแพร่ในช่องทางอื่น ถือเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่ายให้เข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในส่วนของกลยุทธ์การตลาด
ของช่องพีพีทีวีและช่องวันอีกด้ว ย โดยไลน์ทีวีมีกลยุทธ์การดาเนินงานมุ่งเน้นให้บริการเนื้อความ
บันเทิงที่ได้มาจากพันธมิตร ซึ่งในส่วนของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลจะเป็นการนาเอารายการมาเผยแพร่
ซ้าและแบ่งปันรายได้จากโฆษณาตามข้อตกลงในสัญญา
คาสาคัญ: กลยุทธ์การแข่งขัน,พันธมิตร, ช่องพีพีทีวี, ช่องวัน, ไลน์ทีวี
ABSTRACT
The Thai television industry has entered a new era of transforming from
analogue to digital broadcasting. With many players in this new digital TV territory
which changes according to audience behavior, the key to survival is strategic
adjustment.
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The competitive marketing strategy of PPTV Thailand HD and ONE Channel
HD (Thailand) were studied in terms of operational strategy of Line TV entrepreneur.
Qualitative research included data by in-depth interviewing with administrators of PPTV
and ONE Channel and operators of Line TV. Data was also found in relevant
documentary and analyzed.
Result were that PPTV HD had strong sport programming, while ONE Channel
HD emphasizes dramatic series. Both seek to distinguish themselves from the
competition, focusing on the broad target segment. Demand of the audiences is
inconsistent and transition from analogue to the digital broadcast is incomplete. An
audience behaviors show growing interest in online broadcast. So PPTV HD and ONE
Channel HD partnered with Line TV as distributor to provide entertainment content
immediately after traditional TV broadcasts for 3 0 days before broadcasted on other
media.
Line TV entrepreneur operation strategy revealed a focus on entertainment
content, including dramatic series, variety program and breaking news principally
produced in Thailand as local content. Line TV derives content by partnering with
digital TV broadcasters to access programs for rerunning and share advertising revenue.
Line TV also uses a production house to create exclusive content and co-produces
programs with partner.
Keywords: Competitive Strategies, Partners, PPTV, ONE Channel, Line TV
บทนา
จากการเปลี่ยนแปลงระบบออกอากาศโทรทัศน์จากอนาล็ อกเป็นดิจิทัล โดยสานักงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มี
การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติเมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2556 ทาให้ประเทศไทยมีช่องโทรทัศน์ดิจิทัลประเภทบริการธุร กิจถึง 24 ช่อง ภายหลัง
การแปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางสานักงาน กสทช. ได้รายงานเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ชมรายการช่อง
โทรทัศน์ดิจิทัลและอนาล็อกระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2558 โดยผู้ชมรายการช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเติบโต
ถึง 38% ในขณะที่สัดส่วนผู้ชมของช่องโทรทัศน์อนาล็อกลดลง 62% (กสทช., 2559) แต่เมื่อพิจารณา
จากสถิติความนิยม (เรตติ้ง) ของปี พ.ศ. 2558 จากการสารวจของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช
(ประเทศไทย) จากัด พบว่า ช่องโทรทัศน์ดิจิทัลที่ครองความนิยมสูงสุด ยังคงเป็นช่อง 7 และช่อง 3
ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกับช่วงเวลาที่ยังคงเป็นช่องโทรทัศน์แบบ Free-to-air ในระบบอนาล็อก
ก่อนหน้า ถือเป็นความได้เปรียบของผู้ประกอบการโทรทัศน์รายเดิมที่มีฐานผู้ชมเดิม (พีรดา พรนิมิต
เลิศเจริญ, 2558) และได้กลายมาเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลรายใหม่ที่เข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิ จิทัลแห่งนี้ ทาให้ผู้ประกอบโทรทัศน์ดิจิทัลรายใหม่ ในหมวดความ
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คมชั ด สู ง เช่ น เดี ย วกั บ ช่ อ ง 7 และช่ อ ง 3 ที่ มี พื้ น ฐานธุ ร กิ จ ด้ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ แ ตกต่ า งกั น อย่ า ง
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี ซึ่งไม่เคยมีฐานธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมหรือโทรทัศน์ระบบเคเบิล หรือ
สื่ออื่นใดมาก่อน ขณะที่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวันมีพื้นฐานจากการเป็นผู้ผลิตละครและรายการ
ให้กับช่องโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกเดิม ทั้งยังมีช่องโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นของตนเอง แต่ทั้งคู่ยัง
จาเป็นที่จะต้องเร่งหาแนวทางปรับกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดเพื่อจะช่วงชิงความนิยม
(เรตติ้ง) ซึ่งจะหมายถึงรายได้ที่จะเข้ามาจากโฆษณาในอนาคต รวมถึงการทาให้ช่องเป็นที่รู้จักของ
ผู้ชมในวงกว้าง
ทว่าความท้าทายของการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลไม่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของ
จานวนช่องโทรทัศน์ หรือการครองความนิยมของช่องโทรทัศน์ แบบ Free-to-air ในระบบอนาล็อก
เดิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบออกอากาศโทรทัศน์ของประเทศไทยเกิดขึ้น
ท่ามกลางการบรรจบกันของสื่อและเทคโนโลยี (Convergence) เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างช่องทางสื่อสารต่างๆ (Platform) ทาให้
ผู้บ ริ โ ภคสื่ อสามารถเลื อกรั บข้อมูล ข่าวสารตามความต้องการของตนเองได้ (On Demand) ผ่ าน
หน้าจอที่หลากหลาย ไม่จากัดไว้ที่จอโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว (Main Screen) แต่สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ ตามเวลาจริ งหรื อชมย้อนหลั งในเว็บไซต์ห รื อแอปพลิเคชั่นผ่ านทางหน้าจอของ
อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพา เรียกได้ว่าผู้บริโภคสื่ อชาวไทยได้เข้าสู่ยุคการบริโ ภคสื่ อจากหลาย
หน้าจอ (Multi - Screen) (สานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, 2558)
นอกจากนี้ ทางศูน ย์ วิจั ยกสิ ก รไทย ยังได้ป ระเมินแนวโน้ มการรับชมรายการโทรทัศ น์
ออนไลน์ โดยคาดว่าจะเติบโตตามการขยายตัวของผู้ใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่มีการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบกับการเกิดขึ้นของช่องทางรับชมออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการราย
โทรทัศน์หันมาสนใจผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ยูทูป และไลน์ทีวี มากยิ่งขึ้น
(ศูน ย์วิจั ยกสิ กรไทย, 2558) และในขณะนี้ความสนใจที่มีต่อช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะไลน์ทีวี
ที่เกิดขึ้น มาได้ไม่นาน ยั งได้ขยายมาถึงช่องพีพีทีวีและช่องวัน จนได้นารายการบันเทิงของช่องไป
เผยแพร่ผ่านไลน์ทีวีอีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น ผู้วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการกาหนดกลยุทธ์การ
แข่งขัน และกลยุทธ์การตลาดของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องวัน
เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ สื่อโทรทัศน์ดิจิทัลที่
มีพันธมิตรเป็นผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ นาไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวีและ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน
2. เพื่อศึ กษาการกาหนดกลยุทธ์การตลาดของสถานีโ ทรทัศน์ดิจิทัล ช่องพีพีทีวีและ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน
3. เพื่อศึกษาการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานของผู้ประกอบการไลน์ทีวี
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นิยามศัพท์
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพี
ทีวี กับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน และผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ทีวี หมายถึง ผู้ให้บริการ
เนื้อหาความบันเทิง ในระบบออนไลน์ ในเครือของไลน์ มีลักษณะเหมือนคล้ายกับช่องโทรทัศน์ แต่
สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยไม่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปอัปโหลดคลิ ปวิดีโอ แต่เนื้อหา
หรือรายการจะมาจากการร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและผู้ผลิตรายการ
กลยุทธ์การแข่งขัน หมายถึง การกาหนดแนวทางที่จะสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ด้วยการกาหนดสถานะการแข่งขัน กาหนดเนื้อหารายการที่
ส าคั ญ การจั ด หารายการ การก าหนดผั ง รายการ โดยน าเสนอรายการที่ มี ค วามแตกต่ า งจาก
สถานีโทรทัศน์คู่แข่ง และมีการประเมินผลรายการทั้งในเชิงสถิติและรายได้ รวมถึงการเป็นพันธมิตร
ไลน์ทีวีเพื่อนารายการบันเทิงไปเผยแพร่ซ้า
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด หมายถึ ง กระบวนการที่ ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล ช่ อ งพี พี ที วี และ
สถานี โ ทรทัศ น์ ดิ จิ ทัล ช่องวัน ได้ น าเสนอรายการเพื่ อตอบสนองความต้อ งการของผู้ ช ม โดยไม่ มี
ค่าใช้จ่ายผ่ านทางหน้ า จอโทรทัศน์ตามเลขช่องของสถานี และผู้ ชมยัง สามารถชมรายการบันเทิง
ย้อนหลัง ได้แก่ ละคร ซีรีส์ และวาไรตี้ ภายในระยะเวลาอันสั้นหลั งจากออกอากาศทางโทรทัศน์จบ
ได้จากไลน์ทีวี ซึ่งทั้งสองสถานีจะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหลากหลายรูปแบบ และยังถือว่า
การนารายการบันเทิงไปเผยแพร่ผ่านไลน์ทีวีเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดอีกทางหนึ่ง
กลยุทธ์การดาเนินงาน หมายถึง การดาเนินงานของผู้ประกอบการไลน์ทีวี ที่สืบเนื่องจาก
การกาหนดสถานะทางการแข่งขัน ทาให้มีการจัดหาเนื้อหาและรายการต่างๆจากพันธมิตรที่เป็น
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และผู้ผลิตรายการ มาเผยแพร่ในช่องทางของไลน์ทีวี โดยมีการประเมินผลจาก
การใช้งานจริงของผู้ใช้งานที่เข้ามารับชมรายการต่างๆ ในไลน์ทีวี
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์
ดิจิ ทัล ช่องวัน ภายใต้พัน ธมิตรธุรกิจไลน์ทีวี ประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Method) ซึง่ ผู้ศึกษาได้เจาะจงศึกษาเฉพาะสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องพีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ช่องวัน เนื่องจาก ทั้ง 2 ช่องต่างมีรายการโทรทัศน์ เผยแพร่อยู่ในไลน์ทีวี และเป็น ผู้ประกอบการราย
ใหม่ ไม่เคยเป็นช่องโทรทัศน์แบบ Free-to-air ในระบบอนาล็อกเดิมมาก่อน แต่มีประสบการณ์ทาง
ธุรกิจสื่อสารมวลชนที่แตกต่างกัน โดยทั้งคู่ เป็นช่องหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) และใน
ส่วนของช่องทางสื่ อออนไลน์ ผู้ ศึกษาได้เจาะจงศึกษาเฉพาะผู้ ประกอบการไลน์ทีวี เนื่องจากเป็น
ช่องทางออนไลน์ที่ให้บริการเนื้อหา (Content) โดยไม่เก็บค่าบริการ และไม่เปิดให้ผู้ใช้งานอัปโหลด
คลิปหรือสร้างช่อง (Channels) ได้เอง มีกาหนดระยะเวลาที่จะทาการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
โดยจะศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ได้แก่ จากหนังสือ วิทยานิพนธ์
ผลงานวิจั ย หนั งสือพิมพ์ นิตยสาร และรายงานประจาปี ในส่ วนของสื่อออนไลน์จะเป็นข้อมูลใน
ลักษณะคลิปวิดีโองานแถลงทิศทางธุรกิจ ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ยูทูป และข่าวประชาสั มพันธ์ใน
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เว็บไซต์ของช่องพีพีทีวี เว็บไซต์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์ของบริษัท
ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด รวมถึงสกู๊ปข่าวที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์อื่นๆ ประกอบการสัมภาษณ์ (In –
depth Interview) ซึ่งได้แบ่งผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล
และมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์มาจากผู้ที่เป็นผู้บริหาร ที่มีอานาจในการตัดสินใจและกาหนด
ทิศทางการดาเนินงาน รวมถึงแนวทางการตลาด ประกอบกั บเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์การ
ทางานด้านสื่อมวลชนและการตลาดมาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่
คุณเขมทัตต์ พลเดช ตาแหน่ง กรรมการผู้ อานวยการใหญ่ ของบริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด และเคยเป็นอดีตผู้บริหารของ อสมท. มาก่อน
คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ตาแหน่ ง ผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด ของบริษัท เดอะ
วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด และเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท เอ็กแซ็กท์ จากัด มาก่อน
ส่วนกลุ่มของผู้ประกอบการไลน์ทีวี มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์มาจากบุคลากรที่
ทางานเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจไลน์ ทีวี และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด และสื่อ
ออนไลน์ คือ คุณมัญภกา เจษฎารมย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ทีวี ของบริษัท ไลน์ ประเทศไทย
เนื่องจาก เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ดูแลด้านการตลาดของไลน์ทีวีโดยตรง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi–Structure Interview)
โดยค าถามมีลั ก ษณะปลายเปิ ด (Open-ended) โดยจะทาการวิ เคราะห์ ใ นรูปแบบเชิงพรรณนา
(Descriptive and Analysis) นาข้อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์ มาประมวลเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ภาพรวมของการกาหนดกลยุทธ์การแข่งและกลยุทธ์การตลาดของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง
พีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน รวมถึงกลยุทธ์การดาเนินงานของไลน์ทีวี ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา
ผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น ของสถานี โ ทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล ช่ อ งพี พี ที วี และ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน มีการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการกาหนด
สถานะการแข่งขัน ด้านการกาหนดเนื้อหารายการ ด้านการจัดหารายการ ด้านการกาหนดผังรายการ
และด้านการประเมินผลรายการ ดังนี้
ด้านการกาหนดสถานะการแข่งขัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กร
จะต้องมีเหมือนกัน โดยช่องพีพีทีวี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นสถานีโทรทัศน์ชั้นนา มีพันธกิจที่
จะต้องผลิตรายการคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่นิยมของคนทั้งประเทศ พร้อมกับวางตาแหน่ง
การแข่งขันเป็ นช่องที่มีรายการคุณภาพมีทั้งสาระและความบันเทิง หรือ พรีเมียมแมส (Premium
Mass) โดยขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจ Non – Broadcast หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเผยแพร่
เนื้อหาและรายการในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่โทรทัศน์ เพื่อหารายได้เพิ่ม และยังประกาศให้ พ.ศ. 2559
เป็ น ปี แ ห่ ง Partnership & Engagement หมายถึง แนวทางการด าเนิ นธุ ร กิ จ ที่ จ ะแสวงหาความ
ร่วมมือจากพันธมิตรเพื่อผลิตรายการ รวมถึงความร่วมมือในส่วนที่ไม่ใช่การออกอากาศทางโทรทัศน์
และใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้ ชมกลุ่มใหม่ โดยตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจจะคุ้มทุนในปีที่ 5 ส่ว น
เป้าหมายเรตติ้ง เดิมในปี พ.ศ.2558 ได้กาหนดเป้าหมายด้านความนิยม (เรตติ้ง) ให้ติดอันดับ 1 ใน 5
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แบบรวมทุกช่องโทรทัศน์ดิจิทัล แต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์การแข่งขันปัจจุบัน จึงได้เปลี่ยนมาให้
ความสาคัญกับการทาให้ช่องเป็นที่รู้จักหรือเน้นคุณค่าของแบรนด์ (Brand Value) นั่นเอง
ขณะที่ช่ องวัน ได้กาหนดวิ สั ยทัศ น์เป็นผู้ นาทางด้านสื่ อและธุรกิจ บันเทิง มีพัน ธกิจคื อ
สร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาของรายการให้มีคุณภาพเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ชม พร้อมกับวางตาแหน่ง
การแข่งขันเป็นช่องบันเทิง โดยดาเนินกลยุทธ์ Total Media Solution ออนแอร์ ออนไลน์ และ ออ
นกราวด์ หมายถึง การสร้างเนื้อหารายการโทรทัศน์ใ ห้มีจุดเด่นน่าสนใจสร้างการรับรู้ของผู้ชมเพื่อให้
ช่องดิจิทัล ทีวีเป็ น ที่รู้ จักแพร่ หลายทั้งสื่ อออนไลน์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ
ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตที่ 70% ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2559 และตั้งเป้าหมายด้านเรตติ้งให้ติด 1 ใน 5
อันดับความนิยม (เรตติ้ง) รวมของทุกช่อง
ด้านการกาหนดเนื้อหารายการ สืบเนื่องจากการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาแหน่งการ
แข่งขัน และเป้าหมายของธุรกิจ ช่องพีพีทีวีเลือกให้ความสาคัญกับรายการกีฬา เนื่องจากมีฐานผู้ชมที่
แน่นอน โดยคาดว่า สามารถขายโฆษณาได้โดยไม่ต้องอาศัย ความนิยม (เรตติ้ง) พร้อมกับนาเสนอ
รายการที่มีคุณภาพสูง (Premium) ประกอบกับรายการที่ดูสนุก (Mass) มีความหลากหลายทั้งข่าว
รายการสาระและความบั น เทิง ส่ ว นช่องวัน เลื อกให้ ความส าคัญกับ รายการละครที่มีโ ครงเรื่องที่
แตกต่างจากช่องคู่แข่ง เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นประเภทรายการทีส่ อดคล้องกับ
ต าแหน่ ง การแข่ ง ขั น ตอบสนองกลุ่ ม ผู้ ช มเพศหญิ ง เพราะเป็ น เพศที่ มี จ านวนมากที่ สุ ด ในทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่ออันดับความนิยม
ด้านการจัดหารายการทางช่องพีพีทีวี มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ ผลิตเองโดยเป็นรายการข่าวที่มี
ต้นทุนสูง จ้างผลิตทีใ่ ห้บริษัทภายนอกผลิตแล้วลิขสิทธิ์การเผยแพร่เป็นของช่องพีพีทีวี และสุดท้ายคือ
การจัดหาด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ เช่น สารคดี ส่วนช่องวัน มีอยู่ 3 รูปแบบเช่นกัน คือ ผลิตเอง โดยเป็น
วิธีการจัดหารายการหลักของช่อง ไม่ว่าจะเป็นละคร รายการวาไรตี้บันเทิง และอื่นๆ แต่จะยังมีการ
จัดหาในรูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ค่าโฆษณากันตามสัดส่วนอีกเพียงเล็กน้อย ประกอบกับการซื้อ
ลิขสิทธิ์ เช่น ซีรี ส์ต่างประเทศ รวมถึงการซื้อ รูปแบบรายการจากต่างประเทศ เนื่องจากทางช่อง
ต้องการคงเอกลักษณ์ของช่องที่สะท้อนผ่านแนวทางการผลิตรายการไว้
ด้านการกาหนดผังรายการช่องพีพีทีวี จะเน้นการจัดและปรับผังในช่วงที่มีการถ่ายทอดสด
การแข่งขันฟุตอล นอกจากการแข่งขันฟุตบอลที่ต้องจัดผังตามวันเวลาแข่งขันจริงแล้ว ยังมีรายการ
กีฬามวยไทยที่ถูกกาหนดไว้ในผั งวันเสาร์อาทิตย์เป็นประจา ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์จะมีการจัดวาง
รายการภาพยนตร์เรื่องยาวไว้เป็นประจา ขณะที่ช่องวันได้ขยายเวลาไพร์มไทม์ จากเดิมที่กาหนดไว้
ตั้งแต่ 20.20 – 22.20 น. เป็ น18.20 – 23.00 น. เรียกว่าซูเปอร์ไพร์มไทม์ เพื่อดึงผู้ ชมที่เป็นแฟน
ละครของช่องวัน เตรียมรอชมรายการก่อนที่จะถึงเวลาละครออกอากาศและหลังจากจบละครไปแล้ว
ในช่วง 22.20 น. จะยังคงตรึงผู้ชมอยู่ด้วยรายการประเภทวาไรตี้
ด้านการประเมินผลรายการช่องพี พีทีวี จะให้ความสาคัญกับการเป็นที่รู้จักของผู้ชม หรือ
คุณค่าของแบรนด์ โดยประเมินจากงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมมีเดียเอเยนซี่และ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ซึ่งช่องพีพีทีวีเป็นที่รู้จักของผู้ชมมากกว่าช่องว้อยส์ทีวี ช่องอัมรินทร์ และ
ช่องไบร์ททีวี โดยยังต้องประเมินด้วยอันดับความนิยม และสถิติการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ร่วมด้วย
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ภาพที่ 1 อันดับช่องโทรทัศน์ดิจิทัลที่ผู้ชมรู้จักน้อยกว่า 50%
จากสารวจพฤติกรรมการร ับชมโทรทัศน์ของผูช
้ มในเขตชุมชนเมือง

ที่มา : http://positioningmag.com/1094175
ส่วนช่องวันจะแบ่งการประเมินผล ออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลรายการที่วัด จาก
อันดับความนิยม เพื่อวัดความสาเร็จในมุมของจานวนผู้ชม ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมอยู่ ในอันดับที่ 5
รวมทุกช่องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการประเมินในส่วนที่ 2 คือ การประเมินจากลูกค้าที่เข้าซื้อ
โฆษณา สะท้อนผ่านรายได้ที่มาจากการขายโฆษณา โดยในไตรมาสแรกของปี 2559 มีรายได้ที่เติบโต
ไปแล้ว 50% จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 70%
ภาพที่ 2 อันดับความนิยม (เรตติ้ง) ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล
รวมทั้งประเทศ ประจาเดือนกรกฎาคม 2559

่
ทีมา:
AGB Nielsen
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ส่วนที่ 2 กาหนดกลยุทธ์การตลาดของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวีและสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลช่องวัน ประกอบด้วย การแบ่งส่วนตลาดกับการเลือกตลาดเป้าหมาย และส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดดังนี้
ช่องพีพีทีวี มีการแบ่งส่วนทางการตลาดและเลือกตลาดเป้าหมายที่เน้นคนเมือง ส่วนช่อง
วันเน้นกลุ่มคนเมืองเช่นเดียวกัน แต่ระบุความชัดเจนว่าเป็นกลุ่ม คนทางาน กลุ่มครอบครัวที่ชื่นชอบ
ความทัน สมัย มีร สนิ ย มดี หรือเรี ยกว่า โมเดิร์นแมส (Modern Mass) โดยให้ความส าคัญกับ กลุ่ ม
ผู้หญิงเป็นหลัก
ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ช่อง มีการนาเสนอในรูปแบบของรายการโทรทัศน์โดยมีเนื้อหาที่
หลากหลาย ช่องพีพีทีวีจะโดดเด่นด้านรายการประเภทกีฬา ขณะที่ช่องวันจะโดดเด่นด้านรายการ
ละคร โดยมีช่องทางจัดจาหน่าย แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ช่องโทรทัศน์ (ช่องพีพีทีวี หมายเลข 36
และช่องวัน หมายเลข 31) ส่วนอีกกลุ่ม คือ ช่องทางออนไลน์ โดยรายการบันเทิงเป็นประเภทรายการ
ที่ทั้ง 2 ช่อง น าไปเผยแพร่ ผ่ า นช่องทางไลน์ทีวี ในปี พ.ศ.2559 ช่ องพีพี ทีวีจะมีรายการละครไป
เผยแพร่ในไลน์ทีวี 10 เรื่อง ประกอบกับรายการวาไรตี้อื่นๆ ส่วนช่องวันจะมีซิทคอมเรื่องเป็นต่อ ไป
เผยแพร่ ต ลอดทั้ ง ปี ส่ ว นละครจะพิ จ ารณาเลื อ กเป็ น รายเรื่ อ ง โดยการคั ด เลื อ ก รายการ ทาง
ผู้ประกอบการไลน์ทีวีจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ด้านราคาของทั้ง 2 ช่อง จะเหมือนกันในมุมของผู้ชม คือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ในมุมของ
ผู้ซื้อโฆษณามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากช่องพีพีทีวี ยังไม่มีการระบุถึงราคาต่อนาทีที่
แน่นอน จึงขายโฆษณาเป็นแพ็คเกจ ขณะที่ช่องวันมีการกาหนดราคาโฆษณาอยู่ที่นาทีละ 30,000 –
150,000 บาท โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 35,000 บาทต่อนาที
ด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้ง 2 ช่อง มีการส่งเสริมการตลาดที่เหมือนกั นในลักษณะที่
เรียกว่า ออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวด์ โดยหน้าจอโทรทัศน์มีการจัดรายการเสริม เช่น สารคดี
ต่อยอดจากละคร รายการแจกของรางวัล และขยายช่องทางเผยแพร่รายการทางออนไลน์ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมได้รับชมผลงานของช่องเพิ่มขึ้นจากโลโก้ที่ปรากฎอยู่บนรายการ ประกอบกับ
การจัดกิจกรรม เช่น เดินขบวนพบปะสื่อมวลชน จัดงานประชาสัมพันธ์ตามต่างจังหวัด
ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่ช่องพีพีทีวีและช่องวัน มองเห็นในมุมของกลยุทธ์การตลาด คือ การ
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย เนื่องจากปัจจุบันมีช่องโทรทัศน์ จานวนมาก ขณะที่พฤติกรรมของผู้ชม
กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมใช้สื่อออนไลน์ มากกว่าสื่อโทรทัศน์ ซึ่งช่องวันมีความเชี่ยวชาญในการผลิตละคร
และมองว่าตนเองมีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายกลุ่ มเดียวกับช่องสาม จึงจาเป็นต้องเพิ่มโอกาสให้ รายการ
(Content) ของช่องเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางใหม่ที่คู่แข่งยังไม่นิยมหรือเลือกใช้งาน คล้ายกับช่องพีพีทีวี
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่มีฐานผู้ชมมาก่อน ดังนั้น การนารายการบันเทิง 1 อย่างละคร และ
รายการวาไรตี้ไปเผยแพร่ซ้าในไลน์ทีวีจะช่วยให้ผู้ชมได้ชมรายการของช่อง ทาให้ช่องเป็นที่รู้จักจาก
สัญลักษณ์ของช่อง (Logo) ที่ปรากฎอยู่ในรายการ ทั้งรายการบันเทิงยังสามารถชมซ้าได้หลายรอบ
และเพิ่มจานวนผู้ชมจากฐานของผู้ใช้งานของไลน์ทีวีที่มีจานวนมาก โดยไม่ยึดติดกับช่องทางการรับชม
1

รายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี จัดเป็นประเภทรายการบันเทิงแต่ไม่สามารถนาไป
เผยแพร่ในไลน์ทีวีได้ เนื่องจากเป็นรายการที่มีลิขสิทธิ์การเผยแพร่
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ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งยังติดปัญหาการกระจายคูปองแลกกล่องรับสัญญาณดิจิทัลให้กับประชาชน
ตลอดจนการวางโครงข่ายสัญญาณยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงกฎระเบียบ
และการทาหน้าที่ของหน่วยงานกากับดูแลที่จะต้องทาหน้าที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์
อนาล็อกไปสู่ดิจิทัลนั่นเอง
ส่วนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานของผู้ประกอบการไลน์ทีวี มีดังนี้
ผู้ประกอบการไลน์ทีวี เป็นผู้ให้บริการเนื้อหารายการบันเทิงทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ดาเนินการโดยบริษัท ไลน์ ประเทศไทย จากัด (LINE Thailand) ซึง่ เป็น ผู้
ให้ บ ริ การแอปพลิ เคชัน แชทรายใหญ่ มีการกาหนดวิสั ยทัศน์ คือ เป็น มากกว่าแอปพลิ เคชันแชท
(Beyond Chat) และมีพันธกิจ คือพัฒนาบริการใหม่ เพื่อให้บริการได้ทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กร
ธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการของแอปพลิเคชันที่พัฒนาใหม่ ให้เทียบเท่ ากับ
บริการแชท ทั้งนี้ ไลน์ทีวี มีเป้าหมายเพิ่ม เติมว่าต้องการจะผู้นาที่ให้ บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพของ
ช่องทางออนไลน์ โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี และกว่า 60% ของผู้ใช้งาน
มีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี โดยผู้ใช้งานมากกว่า 46% มีพฤติกรรมการรับชมเฉลี่ย 3 วันต่อสัปดาห์
และรับชมนานครั้งละ 1.5 ชั่ว โมง ในปัจจุบันมีจานวนบัญชีผู้ใช้งานไลน์ทีวีในประเทศไทยมากกว่า
6 ล้านคน และมีจานวนคนไทยที่เข้าชมรายการต่างๆ ในไลน์ทีวีประมาณ 8 แสนคนต่อวัน
การกาหนดเนื้อหารายการของผู้ประกอบการไลน์ทีวี จะเน้นเนื้อหาบันเทิง ประกอบด้วย
รายการละคร ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ข่าวสั้ น และอื่นๆ ที่มาจากพันธมิตรผู้ผลิตรายการในประเทศ
(Local Content) ที่มีชื่อเสี ย งเป็ น หลั ก โดยมีรายการที่มาจากช่องพีพีทีวี และช่องวัน รวมอยู่ด้ว ย
โดยในปี พ.ศ. 2559 ช่องพีพีทีวีได้ทาสัญญาเพื่อเผยแพร่ละครจานวน 10 เรื่อง และรายการวาไรตี้อีก
8 รายการ ส่วนช่องวันได้ทาสัญญาเพื่อเผยแพร่ละครเป็นรายเรื่อง ส่วนซิทคอมจะทาสัญญาเป็นรายปี
และทั้ง 2 ช่องได้ทาสั ญญาเป็น พันธมิตรในลั กษณะพาร์ทเนอร์ First Re-run คือ การนารายการ
โทรทั ศ น์ ม าเผยแพร่ ท างไลน์ ที วี ห ลั ง จากออกอากาศจบ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ชั่ ว โมงครึ่ ง หรื อ สองชั่ ว โมง
โดยผู้ใช้งานสามารถรับชมได้ตามเวลาที่ต้องการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม และทางไลน์ทีวีจะทา
การเผยแพร่ก่อนช่องทางอื่นเป็นเวลา 30 วัน และแม้ว่ารายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไลน์ทีวีจะ
เป็นละครและซีรีส์ แต่ไลน์ทีวียังให้บริการรายการประเภทวาไรตี้ ข่าวสั้น และอื่ นๆ โดยทาสัญญาจ้าง
ผลิตผู้ผลิตภายนอกเพื่อผลิตรายการมาเผยแพร่ในไลน์ทีวีโดยเฉพาะ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การร่วม
ลงทุนกับผู้ผลิตภายนอก (Co-production) เช่น ซีรีส์ และในส่วนของการประเมินผลจะวัดได้จาก
จานวนผู้ เข้าชม ยอดไลค์ (Like) โดยจานวนผู้ ชมโดยรวมของไลน์ทีวีในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
เติบโตสู งขึ้น 146% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีเดียวกัน แต่ การประเมิน ยังคงมีข้อจากัดด้าน
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่ไม่สามารถระบุเพศของผู้ชมได้ เนื่องจากนโยบายความปลอดภัยของ
บริษัท
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง
พีพีทีวี และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน ตามแนวคิดของ Denis Quail (2005) ที่ระบุว่า คู่แข่ง เป็น
แรงกดดันทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการประมูลคลื่นโทรทัศน์ดิจิทัล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่
สนใจมาเข้าร่วมประมูล ทาให้เกิดช่องโทรทัศน์ดิจิทัลบริการธุรกิจทั้งหมด 24 ช่อง จากเดิมที่มีช่อง
โทรทัศน์ แบบ Free-to-air เพียง 6 ช่อง ซึ่งส่งผลต่อการแย่งชิงผู้ชมโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันก็มี
แรงกดดันทางสังคมและการเมือง จากการควบคุมของรัฐ เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์
ดิจิทัลของประเทศไทยมีข้อติดขัดไม่เป็นไปตามแผนของหน่วยงานกากับดูแลที่วางไว้ ส่งผลกระทบต่อ
การที่ผู้ชมจะเข้าถึงรายการโทรทัศน์ของช่องพีพีทีวี และช่องวัน อีกทั้งแรงกดดันจากความสนใจและ
ต้องการของผู้รั บ ชมเปลี่ ย นไป ตามการเพิ่ มขึ้นของช่องทางออนไลน์ ผู้ ช มสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ได้จากอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพา และไม่จาเป็นต้ องยึดตามวันเวลาออกอากาศ ส่งผลให้
ทั้ง 2 ช่อง จาเป็นจะต้องปรับตัวด้วยการกาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ความได้เปรียบในเชิงการตลาด
การกาหนดกลยุทธ์ การแข่งขัน (Competitive Strategy) ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง
พีพีทีวีและสถานีโทรทัศน์ดิทัลช่องวัน เลือกสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการใช้กลยุทธ์ผู้นา
ความแตกต่าง (Differentiation Leadership) โดยช่องพีพีทีวีให้ความสาคัญกับรายการถ่ายทอดสด
กีฬา ทั้งการแข่งขันชกมวย และการแข่งขั นฟุตบอลต่างประเทศที่มีชื่อเสี ยงแตกต่างจากช่องอื่น
ขณะที่ช่องวันให้ความสาคัญกับรายการละครที่มีโครงเรื่องแตกต่างจากช่องโทรทัศน์คู่แข่ง และทั้งช่อง
พีพีทีวีและช่องวัน ต่างเป็นสื่ อสารมวลชน (Mass Media) ในกระแสหลัก สามารถเข้าถึงผู้รับสาร
จานวนมาก ตามคาอธิบายของปรมะ สตะเวทิน (2541) ทาให้การกาหนดขนาดของตลาดต้องเป็นการ
แข่ ง ขั น ของตลาดขนาดใหญ่ (Mass Market) ที่ มี ข อบเขตการแข่ ง ขั น เป็น ผู้ ช มกลุ่ ม ใหญ่ (Broad
Target) เมื่อนาความได้เปรียบทางการแข่งขันมาประกอบกับขอบเขตการแข่งขัน จึงสามารถสรุปได้
ว่ า ช่ อ งพี พี ที วี แ ละช่ อ งวั น ได้ เ ลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ผู้ น าความแตกต่ า ง (Differentiation Leadership)
ตามแนวคิดกลยุทธ์การแข่งขันของ Hitt Hoskisson & Ireland (สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556) ซึ่ง
รายการต่างๆที่ทั้ง 2 ช่อง นามาออกอากาศนั้น ได้มาด้วยวิ ธีการจัดหาตามที่สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
และอิธิศักดิ์ พลอยศิริชล (2551) ให้แนวทางไว้ คือ การผลิตเอง จัดซื้อ และการแบ่งผลประโยชน์ค่า
โฆษณาตามสัดส่วน ซึ่งรายการกีฬาของช่องพีพีทีวี โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดฟุตบอล จะเป็นการ
จัดซื้อในลักษณะของการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อเผยแพร่ ส่วนละครซึ่งเป็นรายการหลักของช่องวันได้มาจาก
การผลิตเอง เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ
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ภาพที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี
และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน

ที่มา : สร้างโดยผู้วิจัย
ทั้งนี้ การกาหนดเนื้อหารายการของช่องพีพีทีวีและช่องวัน ต่างมุ่งเป็นผู้นาความแตกต่าง
ทาให้การจัดผังรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลของช่องพีพีทีวี ต้องใช้กลยุทธ์
การจัดผังที่เรียกว่า Stunting นาเสนอรายการในวาระพิเศษ เพื่อดึงดูดผู้ชมจากช่องโทรทัศน์คู่แข่ง
โดยทาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่ารายการที่ชมอยู่ทุกวันจะชมเมื่อใดก็ได้ แต่โอกาสที่จะได้ชมรายการ
พิเศษมีน้อยหรือไม่มีเป็นครั้งที่สอง (อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์, 2552, น. 34) ประกอบกับการสร้างความคุ้นชิน
(Habit Formation) ให้กับผู้ชมจดจาวันเวลาออกอากาศ ด้วยการจัดวางรายการไว้ในวันและเวลาเดิม
มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย คือ การจัดผัง รายการกีฬาอื่นๆในวันเสาร์อาทิตย์ เช่นเดียวกับวัน
จันทร์ถึงศุกร์ที่มีการวางภาพยนตร์เรื่องยาว ทาให้ผู้ชมสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง (Eastman, S.
T., and Ferguson, D. A., 2013) ขณะที่ช่องวัน ให้ความสาคัญกับรายการละคร จึงจาเป็นต้องจัดผัง
รายการ โดยใช้กลยุ ทธ์ที่เรี ย กว่า Blunting ไว้ในช่ว งเวลาไพร์มไทม์ ซึ่งเป็นการนาเสนอรายการ
ประเภทเดียวกันและช่วงเวลากับ ช่องโทรทัศน์คู่แข่ง โดยเฉพาะช่อง 3 เพื่อแย่งชิงผู้ชมให้การไหลเข้า
มาสู่ช่องของตน (อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์, 2552) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชม มีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์สูงสุด
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ , 2557) ส่งผลให้เป็นช่วงเวลาที่มีการกาหนดอัตราค่า
โฆษณาไว้สูงสุด โดยรายได้จากการโฆษณาถือเป็นรายได้หลักขององค์กรสื่อโทรทัศน์ที่มีลักษณะการ
บริ หารและดาเนิ น งานเชิงพาณิช ย์ (Michael A. McGregor, 2010) เป็นผลให้ ทั้ง 2 ช่อง กาหนด
รูปแบบหรือเนื้อหารายการหลักทีเ่ ป็นที่นิยมของคนจานวนมาก และมักจะมีรูปแบบที่ดูง่าย นาเสนอที่
ตรงไปตรงมา ไม่ซับ ซ้อน ไม่ ผู กติดกับคนใดกลุ่ มคนหนึ่งเพียงกลุ่ มเดียว รายการบันเทิงที่รวมถึง
รายการกี ฬาจึ งเป็ น รายการยอดนิ ยมของเจ้าของสถานีโทรทัศน์และเจ้าของสิ นค้าที่ส นใจให้ การ
สนั บ สนุ น (Murdock & Janus, 1985, อ้ า งถึ ง ใน อุ บ ลรั ต น์ ศิ ริ ยุ ว ศั ก ดิ์ , 2547, น. 462) การ
ประเมินผลรายการของทั้ง 2 ช่อง จึงต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากหลายด้าน ทั้งความนิยม
(เรตติ้ง) ข้อมูลสถิติเชิงเทคนิค รายได้กาไรขาดทุน (Eastman, S. T., and Ferguson, D. A., 2013)
นอกจากการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันด้วยการเป็นผู้นาความแตกต่าง ยังมี การสร้างความ
ได้เปรียบจากพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทั้งช่องพีพีทีวีและช่องวัน ต่างเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการไลน์
ทีวี ในรูปแบบของลงนามในสัญญา (ธีรยุส วัฒ นาศุภโชค, 2547) โดยมีลักษณะการเป็นพั นธมิตร
สอดคล้องกับแนวทางของสุพานี สฤษฎ์วานิช (2544) ด้วยการนารายการบันเทิงไปเผยแพร่ซ้าใน
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ช่องทางของไลน์ทีวีในฐานะที่เป็นผู้จัดจาหน่าย (Distributor) ทาให้ทั้ง 2 ช่องอยู่ในฐานะผู้บริการ
เนื้อหาและรายการ (Content Provider) ถูกเผยแพร่ไปถึงผู้ชมอย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มกลุ่มผู้ชมที่
นิยมรับชมรายการตามสะดวกผ่านหน้าจออื่นที่ไม่ใช่โทรทัศน์ ลดข้อจากัดของสื่อโทรทัศน์ที่เข้าถึงกลุ่ม
ผู้ชมเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการรับชมตามเวลา (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2557) จึงช่วยลดจุดที่ช่อง
พีพีทีวีเสียเปรียบจากการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่มีฐานงานด้านสื่อโทรทัศน์และฐานผู้ชมสะสม
มาก่อน และเสริมจุด แข็งของช่องวัน ทาให้รายการละคร และซิทคอม เข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้ ใช้งานหลักของไลน์ทีวี และรายการบันเทิงของทั้ง 2 ช่อง
ยังเป็นรายการที่มีคุณภาพจากพันธมิตรผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ไลน์ทีวีบรรลุเป้าหมาย
การเป็นผู้นาที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพของช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชลธิศ
แก้วประเสริฐสม (2549) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของพันธมิตรทางธุรกิจ โทรทัศน์ มาจาก
ปัจจัยด้านแหล่งผลิตรายการ และมีเป้าหมายในการดาเนินงานร่วมกัน มีจุดแข็งที่สามารถประสาน
ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ ทั้งยังช่วยในการปรับตัวให้เท่าทันกับการแข่งขัน สร้างโอกาสเติบโตทาง
ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ภาพที่ 4 พันธมิตรระหว่างสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี
และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวัน กับผู้ประกอบการไลน์ทีวี

ที่มา : สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย
ในส่วนของกลยุทธ์การตลาด พิจารณาจากการสร้างส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ตามคาอธิบายของประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547) ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องพีพีทีวี มีเกณฑ์
การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ เน้นกลุ่มผู้ชมที่
อาศั ย อยู่ ใ นเขตเมื อ ง ขณะที่ ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ดิจิ ทั ล ช่ อ งวัน ได้อ าศั ยหลั กเกณฑ์ท างภูมิ ศ าสตร์ กั บ
หลักเกณฑ์ทางประชากรศาสตร์ และหลักจิตวิทยา เป็นกลุ่มผู้ชมที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชื่ นชอบ
ความทันสมัย ซึ่งทั้ง 2 ช่อง ได้เลือกตลาดเป้าหมาย (Market Target Segmentation) แบบมุ่งตลาด
หลายส่วน (Multiple Segmentation) เนื่องจากทั้ง 2 ช่อง มีผลิตภัณฑ์ คือ รายการโทรทัศน์ที่มีจุด
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แข็งด้านความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นกีฬา หรือละคร ประกอบกับการนาเสนอรายการประเภทอื่นๆเพื่อ
ความหลากหลาย สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ชมได้ในวงกว้าง โดยเผยแพร่ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ช่อง
โทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนราคาสาหรับผู้ซื้อ
โฆษณาของช่องพีพีทีวี ยังไม่ได้ระบุถึงราคาต่อนาทีที่แน่ชัด แต่จะมีการขายเป็นแพ็คเกจ ขณะที่ช่อง
วันอยู่ที่นาทีละ 30,000 – 150,000 บาท โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 35,000 บาทต่อนาที และทั้ง 2 ช่อง
ต่างมีการส่งเสริมการตลาดผ่านหน้าจอโทรทัศน์ (ออนแอร์) ผ่านช่องทางออนไลน์ (ออนไลน์) และการ
จัดกิจกรรม (ออนกราวด์)
จากการกาหนดกลยุ ทธ์การแข่ง ขันและกลยุทธ์การตลาดของสถานีโ ทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง
พีพีทีวีและสถานีโทรทัศน์ ดิจิทัลช่องวัน แสดงให้ เห็นว่าวิธีการที่จะทาให้ ช่องเป็นที่จดจาของผู้ช ม
จะต้องเริ่มต้นจากเนื้อหาและรายการ (Content) ที่มีความสามารถในการดึงดูดผู้ชม สอดคล้องกับ
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย และนาเสนอหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้ง โทรทัศน์ และช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อทาให้เนื้อหาและรายการต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้ชมที่มี พฤติกรรมการรับสื่อแตกต่างกัน
ตามคากล่าวของธาม เชื้อสถาปนศิริ (2557) ว่า “Content is King and the Queen is platform”
ซึ่งการเผยแพร่รายการบันเทิงของช่องพีพีทีวีและช่องวันผ่านหน้าจอโทรทัศน์ แล้วนารายการนั้นไป
เผยแพร่ ซ้าทางไลน์ทีวี ยั งเป็ น การใช้ประโยชน์สู งสุ ดจากการผลิ ตรายการที่มีต้น ทุนด้ว ยรูปแบบ
Multi-platform คือ การใช้เนื้อหาเดียวกัน แต่นาเสนอหลายช่องทาง เพื่อการเข้าถึง ผู้ชมกลุ่มใหม่
และสร้างโอกาสการหารายได้จากทุกช่องทาง (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2555) ดังนั้น การเปลี่ยนมุมมอง
ที่มีต่อสื่อออนไลน์จากคู่แข่งหรืออุปสรรคให้มาเป็นพันธมิตรช่วยสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้ดี
ยิ่งขึ้น ส่งผลถึงการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันและการตลาดของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในอนาคตจะไม่
นิ ย มด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งล าพั ง แต่ จ ะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแสวงหาความร่ ว มมื อ จากพั น ธมิ ต รมากขึ้ น
โดยเฉพาะพันธมิตรผู้ผลิตรายการและพันธมิตรช่องทางจัดจาหน่าย
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลควร
สร้างความแตกต่างให้กับรายการของตนซึ่งผู้บริหารจาเป็นที่จะต้องกาหนดกลยุทธ์ โดยพิจารณา
สถานการณ์ อย่ า งรอบด้ า นเพื่ อปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม ทั้ งกฎหมาย
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มผู้ชมเป้าหมายหลักที่ชัดเจน ตาแหน่ง
ทางการแข่งขันของช่อง ผลิตภัณฑ์หลัก เป้าหมายทางธุรกิจ และคานึงถึงศักยภาพที่ตนเองมี จะทาให้
องค์กรก้าวต่อไปได้แต่ในยุคปัจจุบันที่มีช่องทางของสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น จึงต้องอาศัยการดาเนิน กล
ยุทธ์การแข่งขันด้วยการเป็นพันธมิตรที่มีทรัพยากรและโอกาสที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยคู่พันธมิตร
จะต้องมีวิสั ยทัศน์ หรื อวัตถุป ระสงค์ในทิศทางเดียวกัน สามารถช่วยให้ องค์กรบรรลุ เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ โดยมีทรัพยากรที่อีกองค์กรไม่มี เมื่อร่วมมือกันจะสามารถปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และเปิด
โอกาสให้ธุรกิจของทั้งคู่เติบโตได้ ทั้งนี้ การเลือกรายการเพื่อนาไปเผยแพร่ในช่องทางไลน์ทีวีควรจะ
เน้นรายการประเภทละคร และซีรีส์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ช่องโทรทัศน์จากความนิยม
ที่ได้รับจากจานวนของผู้ใช้งานที่เข้าชมรายการ แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อโทรทัศน์หรือสื่อ
ออนไลน์ ยังต้องให้ความสาคัญกับเนื้อหาและคุณภาพของรายการที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ เป็นการขยายฐานผู้ชมออกไปในวงกว้าง
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งถัดไป มีดังนี้
1. ในการศึกษาครั้งถัดไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และผู้ผลิตอิสระ
เพื่อศึกษากลยุทธ์การเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการไลน์ทีวี ให้ครบถ้วนทั้งการแพร่เผยซ้า จ้างผลิต
และร่วมผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
2.ควรศึกษาจากผู้ผลิตที่ผลิตผลงานให้ทั้งสถานีโทรทัศน์ ดิจิทัลและผู้ประกอบการไลน์ทีวี
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเนื้อหารายการ และขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตรายการให้เหมาะกับช่องทางการเผยแพร่ที่แตกต่างกัน
3. ควรศึกษาจากมุมมองของผู้ชมหรือผู้ใช้งาน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group)
หรือการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สามารถศึกษาในเชิง
ประชากรศาสตร์ ในขณะที่ไลน์ทีวี ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของเพศของผู้ใช้งานได้ ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจะทาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ที่ให้บริการด้านเนื้อหา
(Over-the-top) รายการอื่นๆเพิ่มเติม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE LOCAL DEVELOPMENT PLANING OF
SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN YARANG DISTRICT
PATTANI PROVINCE
หัสมี อารีสมมาน1 และ กานต์ เสกขุนทด2
Hasmee Areesomman1, and Kan Sekkhunthod2
1

สังกัด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนตาบลใน อาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี (2) เพื่อศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่ วนร่ว มกับการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จานวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่ว นร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ในอาเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ระดับปานกลาง
2 ด้าน และระดับน้อยที่สุด 1 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ และด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติการ ตามลาดับ
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ มาก3 ด้าน และระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาสามปี และด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี ในระดับสูง ด้านที่มากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ รองลงมา
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ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น, การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ABSTRACT
This research aimed to study the relationship between the participation of
people including the useful suggestions the participation of people on the
development plan making of sub-district administrative organization, In Yarang district,
Pattani province. The study could be summarized as follows ( 1 ) to study the principle
of operation of municipalities in the province ( 2 ) to study the performance of the
workers' councils in the province ( 3 ) to study the relationship between core
competencies and operational efficiency of municipal employees in the province. Say
( 4 ) to study the problem and suggestions about the relationship between core
competencies and operational efficiency of municipal employees in the province . The
samples used in this study were the sub-district administrative organization. Head of
Government
And sub-district administrative organization in the Yarang district,
Pattani province A total of 4 0 0 were used to collect data was the five level scale
statistics used in data analysis were percentage, mean , standard deviation . And the
Pearson correlation coefficient .
The results showed that:
1. The Participation of People on the development plan making of sub-distric
administration in Yarang distric, Pattani province it was found that a middle level in all
aspects. By an average of three descending order, including The participation in the
dedisions. The participation for benefit, and the participation of operations.
2. The participation of people on the development plan making of sub-distric
administration in Yarang distric, Pattani province. Overall level Considering it was found
that a high level in all aspects. By an average of three descending order, The
determined objecttivity for the development plan making . The draft of three yeras
development plan making, The selection strategic options and the development plan.
3. core aspects have a positive correlation with the development plan making
is high. Including the participation for benefits. The participation in the dedisions. and
The paticipation of operations. Statistically significant at the .0 1 level, which is
consistent with the hypothesis set.
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Keywords: The participation of people on the development plan making, The
development plan making.
บทนา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
บทบาท อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสาคัญกับการ
กระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่น โดยกาหนดความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน และความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงิน และการคลั ง และมีอานาจหน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ(กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,
2546, หน้า 2)
ได้ ก าหนดว่ า รั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามเป็ น อิ ส ระแก่ ท้ อ งถิ่ น หลั ก ส าคั ญ คื อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ซึ่งการวางแผนถือเป็นกลไกที่สาคัญ
ประการหนึ่ง ที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จาเป็ น อย่างยิ่ งที่จะต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุ ด มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่กาหนด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กาหนด มีการควบคุมติดตาม
วัดและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น ๆ จะต้องเป็นการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ ทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดเตรียมแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะก่อให้เกิดการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้ นได้นั้นต้องเกิดความสนใจร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกัน
และต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะทาเป็นเบื้องต้น การ
มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ ในตัวของมันเองการที่คนจะรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นการ
มีส่วนร่วมเชิงเป้าหมาย การมีส่วนร่วมเองก็เป็นเครื่องมือทาให้บรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน (สัมพันธ์ เต
ชะอริก และคณะ, 2548, หน้า 113-114)
บริบทของพื้นที่ ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรง มายาวนานและต่อเนื่อง นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผล
สืบเนื่อง มาจาก กลุ่มอิทธิ ซึ่งมีผลประโยชน์ในพื้นที่ มีอานาจในการควบคุมและจัดการทรัพยากร
จากเหตุการณความไม่ส งบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา สาเหตุหนึ่ งที่ยอมรับกันทั่วไปก็ คือ
ความยากจนที่เกิดจากการว่างงานของคน โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวใน 3 จังหวัดชายแคนภาคใต้
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขาดการศึกษา กล่าวคือ มีการศึกษาในระดับต่า (มารุต ดาชะอม, 2548 หน้า
1) ซึ่งมีผลต่อทัศนคติของผู้นา ซึ่งมาการศึกษาและอาชีพที่ดีกว่า คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เกิดเป็นกลไก ที่
ใช้ควบคุมประชาชนผู้ด้อยโอกาศ ในสังคม บริบทที่ซับซ้อนของปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมี
ความเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลและมีบารมีและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งถูกควบคุม โดย
ชนชั้นนาในพื้นที่ และกลุ่มผู้มีอิทธิพล ก็คือกลุ่มที่เข้าควบคุม กลไกการเมืองของท้องถิ่นอีก ชั้นหนึ่ง
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ประชาชนเป็นเครื่ องมือ เพื่อให้ การเมืองสร้างฐานอานาจ รูปแบบที่การเมืองท้องถิ่นที่ใช้ควบคุม
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีทั้ง อานาจอย่างทางการ(authority) และ ไม่เป็นทางการ(power) คอยสอด
ประสานกัน เพื่อควบคุมประชาชน เศรษฐกิจ(การค้าขาย) โดยเฉพาะงบประมาณที่มาจาก หน่วย
ราชการและการเมืองท้องถิ่น โดยอาศัย เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
กฏอัยการศึก มาบังหน้า เบี่ยงเบน และไกล่เกลีย (อภิวัฒน์ สมาธิ , 2554 หน้า 226) ยิ่งทาให้การ
เข้าถึงทรัพยากรของประชาชนต่อ ผู้มีอานาจ ยิ่งเข้าถึงยากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยเหตุความรุนแรงประกอบ
กับความซับ ซ้อนของการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งทัศนคติ ความเชื่อของประชาชน ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
กิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
จากสภาพปั ญหาที่ก ล่ า วมาข้า งต้น ท าให้ ผู้ วิ จัย ในฐานะ ประชาชนที่อ าศั ยอยู่ ในพื้น ที่
ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สนใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอาเภอ
ได้เล็งเห็นและทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับใด และ
การจัดทาแผนในแต่ละครั้งนั้นประชาชนได้เ ข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการมากน้อยเพียงใด และ
ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒ นา องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลในอาเภอยะรัง ควรทาอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม และทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด พัฒนาและนาองค์ค วามรู้ที่เกิดจากการวิจัยในครั้ง
นี้ไปรับใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
2) เพื่อศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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ตัวแปรต้น
(independent variable)
การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
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ตัวแปรตาม
(dependent variable)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. การเตรียมการจัดทาแผน
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
5. การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา
6. การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และ
เสริมสร้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมจากการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับขององค์การบริหารส่วน
ตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
2) สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเสนอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อนาไปพัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
วิธีการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอระรัง จังหวัดปัตตานี ทั้ง 12 ตาบล(ไม่ร่วมเขตเทศบาลตาบลยะ
รัง) จานวน 51,822 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโรยามาเน่
จานวน 397 คน ปรับเป็น 400 คน ขั้นตอนต่อไปกาหนดขนาดตัวอย่าง ตามสัดส่วนของประชากรแต่
ละตาบล
2) เครื่องมือที่ให้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้างถิ่นใน อาเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 4 หัวข้อ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ตอนที่ 3 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี ตามขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเตรียมการ
จัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น 2) การคัดเลือกแผนการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา 3) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 4) การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 5) การ
จัดทาราบละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 6) การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
ตอนที่ 4 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
3) การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย นาแบบสอบถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา และการวัดผลประเมินผล โดยหาค่า
ความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการหาค่า IOC (Index of Item –
Objective Congruence หรือ IOC)
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดให้มีผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ องค์ การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
5) การวิ เคราะห์ ข้อมูล นาข้ อมูล ไปประมวลผลด้ว ยคอมพิว เตอร์แปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
การวิเคราะห์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอยะรั ง จังหวัด ปัตตานี ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบตารางควบคู่ ก ารบรรยายผล
การศึกษา
การวิเคราะห์ ปั ญหาอุป สรรค และข้อเสนอแนะ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยใช้การ
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
6) สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สถิติที่ใช้ในตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาใช้การหาค่า
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (karl pearson coefficient of correlation
formula)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ เสนอแนะ ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง ค าถามเป็ น ลั ก ษณะปลายเปิ ด เพื่ อ ที่ ต อบ
แบบสอบถามได้เขียน ผู้วิจัยจะดาเนินการจัดกลุ่มข้อความ ประโยคหรือเนื้อหาที่มีความหมายเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน (Grouping Content) แล้วดาเนินการแจกแจงความถี่ และพรรณนาความต้องการ
ข้อเสนอแนะ คาวิจารณ์ ต่างๆ มารวบรวม และ ประเมินถึงความต้องการ และความคิดของผู้ที่ได้
เขียนในแบบสอบถาม
ผลการวิจัย
1) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น พบว่ า
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.19)
1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.48)
1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.39)
1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.29)
1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่ในระดับ น้อย (x̅ = 2.58)
2) การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่ว นตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 3.44)
2.1 ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา (x̅ = 3.58)
2.2 ด้านการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี (x̅ = 3.52)
2.3 ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (x̅ = 3.41)
2.4 ด้านการเตรียมการจัดทาแผน (x̅ = 3.40)
2.5 ด้านการจัดทารายการละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา (x̅ = 3.39)
2.6 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (x̅ = 3.35)
ความสั มพันธ์ ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ สูง ในโดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยความสัมพันธ์สูงสุด คือด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .918**
3) ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนต่อการดาเนิ นงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา
เป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล และที่มีข้อน่าสังเกตคือระดับ ความ
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ร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีระดับน้อยที่สุด โดยเฉพาะ เรื่องงบประมาณ จึงควร
ตรวจสอบการนาแผนพัฒนาไปจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
เรื่องงบประมาณอย่างเต็มที่
โครงการและการบริหารโครงการและงาน ที่องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานีได้ดาเนินการนั้น เห็นได้ชัดว่า ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆ ด้าน ความ
ร่ ว มมื อ อั น จะน าไปสู่ ผลประโยชน์ที่ ดี ที่สุ ด ของชุม ชน ทางองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ท าการ
ตรวจสอบถึงความต้องการ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เสนอถึงสิ่งที่มีความต้องการในพื้นที่
อย่างดีแล้ว แต่กระบวนการเข้าไปตรวจสอบถึงงบประมาณ อาจจะเข้าไปตรวจสอบได้ไม่เต็มที่
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ซึ่งพอจะ แปลความหมายได้ว่า การมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดปัตตานี ได้ให้การร่วมมืออย่างมากในการ ร่วมกันตัดสินใจ ในแต่
ล่ะนโยบายของ องค์ส่วนตาบล ที่ได้ร่วมมือกับ ประชาชนในท้องถิ่น แต่เมื่อมี การตกลง ตัดสินใจ
ร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายแล้ว กลับไม่ได้ ติดตามการดาเนินงาน ว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาตาม
ระดับใด และติดตามถึง ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ มากในระดับใด โดยเฉพาะ ด้านการ
ติดตามและประเมินผลของโครงการ อยู่ในระดับ น้อย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
ทั้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาต่อที่ประชุม
สภา การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบของสภา
และการตรวจสอบว่ามีการนาแผนพัฒนาไปจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือการตรวจสอบ
เนื้อหาสาระของข้อบัญญัติ และการทักท้วงกรณีที่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี ไม่จัดทาข้อบัญญัติตามแผนพัฒนา และควรมีการสรุปรายงานการดาเนินงานในรอบปี
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดาเนินงาน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรอิสระ
ประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลด้วย ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีระดับการมีส่วน
ร่วมสูง เพราะถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างทั้งประชาชนและองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่
แล้ ว เป็ น กิจ กรรมที่ขาดมิได้เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก นโยบายส่ ว นกลางได้กาหนดเอาไว้เป็ น
ภารกิจของการบริหารงานท้องถิ่น ซึ่งกาหนดให้ ดูแล ในท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งส่งผลต่อระดับ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งถือได้ว่า เป็นผลจากการที่ได้ร่วมมือกัน แต่กระนั้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นที่ยังมีระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเข้าไป ตรวจสอบการทางาน คือในด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล ซึ่งหมายถึง กระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสของ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

107

องค์กร และการใช้จ่ายงบประมาณยังดู มีการร่วมมือ น้อย(ที่สุด) การประชาชนที่จะเข้าไป ตรวจสอบ
การทางานหรือ งบประมาณที่ได้จัดทา โครงการลงไป ทั้งนี้เพื่ อเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมิน ผล และที่ส าคัญเพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ สาระอาภรณ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเฉลิม อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ”
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทาแผน มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
2) การจั ดทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่นขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลในอาเภอยะรัง จังหวั ด
ปัตตานี อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนมีความจาเป็นและความต้องการที่จะให้
องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน เป็นในทาง
เดียวกัน มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพื่อเป้าหมาย คือ ความเจริญและความสงบสุข ความอยู่ดี กิน
ดี ในท้องถิ่น มีการรับข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจสภาพการเมืองในสื่อต่าง ๆ ประชาชนบางส่วนมองถึง
ประเด็นการวางแผนโครงการ บางส่วนมองถึงการดาเนินงานด้านการติดตาม จึงทาให้ภาพรวมการ
เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความร่วมมือกัน ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจว่า เป็นโครงการของทาง
ภาครัฐที่ให้องค์การบริหารส่วนตาบลบริหารงานเพื่อสร้างชีวิตและครอบครับ รวมทั้งชุมชน อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
สาหรับผลการวิจัย การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่ได้ผลออกมาสูงสุด คือ ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
อยู่ในระดับ 3.58 อันแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสาคัญต่อ ทุกๆ โครงการ เพราะจะ
มี ผ ลโดยตรงต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด จากการ
บริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น รองลงมาคื อ ด้ านจั ดท าร่า งแผนพั ฒ นาสามปี ซึ่ ง มี
ความสาคัญในด้านกาหนดผลประโยชน์ที่จะตกอยู่กับประชาชน ในระยะเวลาของโครงการบริหารงาน
ไม่มากและไม่น้อยเกินไป เหมาะสม กับการแก้ ไขปัญหาต่อช่วงระยะเวลาทางานได้ ถัดมาจะเป็นด้าน
คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งโยงกันกับการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒ นา และ การจั ดท าร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี การคั ด เลื อ กยุ ทธศาสตร์ จ ะคั ด เลื อกเอาตามความ
เหมาะสมและประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับ ถัดมา คือด้านการเตรียมการจัดทาแผน สุดท้าย คือการการ
จัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ซึ่งโดยรวมแล้วนับว่าประชาชนได้ ทาตามขั้นตอนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างเหมาะสม สามารถพิจารณารายด้านพบว่า
1) ด้านการเตรียมการจัดทาแผน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2) ด้านการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
4) ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ผลที่ได้อยู่ในระดับมาก
5) ด้านการจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ผลที่ได้อยู่ในระดับปาน
กลาง
6) ด้านการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี ผลที่ได้อยู่ในระดับมาก
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่สูง (.918**) มีความสอดคล้องกัน
ประสานกัน ทั้งนี้จึงควรพัฒนารูปแบบ การมีส่วนร่วมให้มีความสอดประสานกันให้มากยิ่งขึ้น อันจะ
นาประโยชน์มาให้ประชาชนอย่างสูงที่สุด
การที่จะรู้ได้ถึงความต้องการของ ชุมชน ซึ่ง ประกอบด้วย บุคคลอันหลากหลาย ต้องผ่าน
การร่วมกัน ออกความคิดเห็น และ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน จนสามารถ สรุปเป็นข้อ
เรียกร้อง หรือ สิ่งที่ ชุมชนนั้นต้องการ จึงถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ข้อสรุป จึงไม่ได้มาจาก
บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือ กลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง
ข้อเรียกร้องหรือความต้องการของชุมชนใดๆ นั้น จาต้องได้ รับผลประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์
ร่วมกัน หรืออาจจะเกิดโทษ ก็ คือโทษร่วมกัน อันอาจจะมาจากความผิดพลาดในการ รวบรวมข้อมูล
หรื อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น แต่ ถ้ า จะเกิ ด โทษ ก็ นั บ ได้ ว่ า เป็ น โทษร่ ว มกั น ได้ รั บ ผลกระทบ
เหมือนๆกัน เท่าๆ กัน กับสมาชิกในชุมชน แต่ก็ยังสามารถ รับผลกระทบร่วมกัน ไม่จาเป็นต้องหา
ผู้กระทาความผิด คนใด คนหนึ่ง เพราะถือว่า ก่อนหน้านี้ได้ทาการ คิด การวิเคราะห์ร่วมกันมาแล้ว
การจัดสรรทรัพยากรอันเป็นของส่วนกลาง ซึ่งถือ ว่าเป็นของประชาชนทุกๆ คน ในท้องถิ่น จึงต้องให้
คนในท้องถิ่นร่ว มกัน ตัดสิ นใจว่า จะจัดสรรกันอย่างไร ไม่สามารถ ให้ใครมาครอบครองเป็นของ
ส่วนตัว และ ตัดสินตามความพอใจ ของใครคนหนึ่งได้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลของการวิจัย พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1) ควรเปิดโอกาสให้ ประชาชน เลือกโครงการและร่วมกันตัดสินใจด้วยกันเองของ
ประชาชนให้มากกว่านี้
1.2) การมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจาเป็นต้องทา
ร่วมกัน กับตัวแทนในท้ องถิ่น ขยายโอกาส เปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้าไปมีบทบาททางานร่วมกัน
หรือ เพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้น
1.3) ประชาชนควรจะได้รับอย่างเต็มที่ เหมาะสม กับงบประมาณ เป็นโครงการที่ให้
เครื่องอุปโภค บริโภค ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ยากต่อการตรวจสอบ
1.4) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อบกพร่องของการดาเนินการตาม
แผนต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามแผนงานหรือปรับปรุงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนรับรู้ผลความคืบหน้าการดาเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงาน
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานตามแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลของการวิจัย การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่า อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน
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2.1) การดาเนินการในการร่วมกันคิด และเข้าใจ ถึงวิธีการปฏิบัติ ในการเริ่มแสวงหา
ข้อมูล ระดมความคิด เตรียมตัว เพื่อใช้ ในการร่วมเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.2) องค์การบริหารส่วนตาบลควรปรับปรุง และพิจารณาถึงโครงการต่ างๆ อันที่
ควรมีการส่งเสริมต่อเนื่องให้ได้ ประโยชน์สูงสุด ไม่ขาดช่วง
2.3) ต้องเข้าใจบริบทของท้องถิ่น ความต้องการที่แท้จริง โดยเฉพาะการ สังเคราะห์
ข้อมูล จาเป็นต้องมีข้อมูลรอบด้าน และต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทันกับสถานการณปัจจุบัน
2.4) การคาดการณ์ถึงผลสัมฤทธิ์ ของเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวังจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เป็นสิ่งที่ต้องคานึง อันซึ่งจะนามาซึ่ง
ประโยชน์โดยเท่าเทียมกันในสังคม
2.5) สามารถตรวจสอบผู้ รับผิ ด ชอบ ในการด าเนิน งานได้ทุก เวลา ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบล จาเป็นต้อง ควบคุม ตรวจสอบ การทางานใน โครงการต่างๆ ที่ได้ผ่านการพิจารณา
2.6) ระบบตรวจสอบ ยังคงต้องดาเนินต่อไป เพิ่มการมีส่วนร่วมด้านการประเมิน
และตรวจสอบถึงการนาแผนพัฒนาไป ปฏิบัติให้ เข้มข้น และมากยิ่งขึ้น
3) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากผลของการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
3.1) ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่สูง (.918**) มีความสอดคล้องกันประสานกัน ทั้งนี้
จึงควรพัฒนารูปแบบ การมีส่วนร่วมให้มีความสอดประสานกันให้มากยิ่งขึ้น อันจะนาประโยชน์มาให้
ประชาชนอย่างสูงที่สุด
3.2) ความสั ม พั น ธ์ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ า คื อ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล
(.555**) ซึ้ ง มี ค วามส าคั ญ ในด้ า นเป้ า หมายเพื่ อ สั ม ฤทธ์ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ยุ ท ธศาสตร์ จ ะเป็ น
ตัวกาหนดถึงทิศทางการบริหารในท้องถิ่น อย่างมีเป้าหมาย
4) จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 จากผลของการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะ(ค าถาม
ปลายเปิด) ซึ่งเป็นอีกข้อสะท้อนหนึ่งที่จะนามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
4.1) องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ควรให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเข้าฟังการประชุมสภา อบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
4.2) องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ควรให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประสานงานในการดาเนินโครงการเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารท้องถิ่น
4.3) องค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ควรให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการควบคุม ติดตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ องค์การบริหารท้องถิ่น ดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนาองค์การบริหารท้องถิ่น
4.4) องค์การบริห ารส่ วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นในการร่วมมือกันกาหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มี
ความร่วม มือเป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฎิบัติเฉพาะ กลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง หรือ คนในคนหนึ่ง เป็นการพิเศษ
ผลประโยชน์จะตกลงในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน
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4.5) ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมและมีความ กระตือรือร้นมากแล้วในการร่วมมือกับ
กับทาง องค์การบริหารท้องถิ่น ทางองค์การบริหารต้องพร้อมที่จะรับฟังและให้บริการอย่างเต็มที่ เพิ่ม
มากกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยการปัญหาหรือปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม
การติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้ามาตรวจสอบการทางานของ องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น
3) ควรศึกษาวิจัยการปัญหาหรือปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลใน อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4) ศึกษาปั จ จั ย อื่น เรื่องการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจัดทาแผนในระดั บ
อาเภอ ระดับจังหวัด และทั่วประเทศเพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแท้จริง
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
ดร.กานต์ เสกขุนทด อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายกิติชัย กูจิ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงานพัฒนากรตาบล อาเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี
นายเหม เอ็มเอ็ม ตาแหน่งหัวหน้าเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงานพัฒนากร
ตาบล อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ดร. ธนบดี ฐานะชาลา ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ดร.ภูริ วัจน์ รักษ์ธ นอนันต์ ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผล
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บรรณานุกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2546ก). กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล. กรุงเทพฯ: ส่วนท้องถิ่น.
______. (2548). กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบล. กรุงเทพฯ :
ส่วนท้องถิ่น.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

111

กองราชการส่วนตาบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2543). คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล. กรุงเทพมหานคร : อาสารักษาดินแดน.
เกศินิ พรหมตัน. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปีของเทศบาล
ตาบลแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชลลดา แสงมณี. (2541). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชานิ มะโร. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25492551) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.
สาขาวิชาการ ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. ขอนแก่น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มารุต ดาชะอม. (2550). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรี ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานี. ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สิทธิศักดิ์ สาระอาภรณ์. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น.
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเฉลิม อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง. ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สินธุ์ชัย ศุกรเสพย์. (2539). บทบาทของ "เจ้าพ่อ" ในการเมืองไทย พ.ศ.2517-2435.
กรุงเทพฯ : อักษรศาสตร์(ประวัติศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. (2547). การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน. ขอนแก่น:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2556). แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2561) กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี. (2548). คู่มือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548.
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
อภิวัฒน์ สมาธิ. (2554). การดาเนินนโยบายของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฏอัยการศึก ในสาม
จังหวัด ชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานครฯ : มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests.
Psychometrika, 6, 297-334.
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (5 th ed.). New York :
Harper & Row.
Cohen, John M. and Uphoff, Norman. (1977). Participation: Concept and Measure
for Project Design, Implementation in Rural Development. Monograph
No.2, January 1977, Ithaca: The Rural Development Community Center for
International Studies, Cornell University.

112

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

Pearson, Karl. (1905). On the General Theory of Skew Correlation and NonlinearRegression. London : Dulau&co.
Yamane. (1967). Taro Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harper & row

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41
The 41St National and International Graduate Research Conference

กฎแห่งกรรมในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กฎแห่งกรรมในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
ที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร โดยวิเคราะห์ผ่านเหตุการณ์ที่ตัวละครสร้างกรรมขึ้นใน
ลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งตัวละครโดยมีวันทอง ขุนแผน และขุนช้าง เป็นแกนหลัก
ในการจั ดแบ่ งและใช้ห ลั กธรรมทิศ หก มาจาแนกตัว ละครในแต่ล ะกลุ่ ม ซึ่งผู้ วิจัยใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ คือ เหตุเกิดแห่งกรรม การแสดงออกของกรรม และผลของกรรม
จากการวิเคราะห์ พบว่ากฎแห่งกรรมของตัว ละครทั้ง 3 กลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทางด้านเหตุเกิดแห่งกรรม ผู้วิจัยพบกรรมที่เกิดจาก โมหะ เป็นส่วนใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลง
ความใคร่ ความไร้สติของตัวละคร โดยเฉพาะเรื่องราวของความรักในเชิงชู้สาว ส่วนด้านการแสดงออก
ของกรรมผู้วิจัยพบการทากรรมที่แสดงออกทางวาจาและการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ โดยพบในจานวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งตัวละครนั้นทาอกุศลกรรมด้วยวาจาอย่างรุนแรง เป็นการ
ตอกย้าว่าขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีชาวบ้านได้อย่างชัดเจน สาหรับการทาอกุศลกรรมทางกายนั้น
ส่วนใหญ่เป็นการทาร้ายร่างกายกันของตัวละคร ส่วนทางด้านผลของกรรม พบว่าส่วนใหญ่เป็นผล
กรรมดามากกว่าผลกรรมขาว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความขัดแย้ง โดยเป็นการขัดแย้งกันระหว่างตัว
ละคร
คาสาคัญ: กรรม, กฎแห่งกรรม, ทิศหก
ABSTRACT
This study purpose is to analysis the “law of karma in Khunchang
Khunphaen”, published by Sillapabannakarn. The study followed by analysis through
the character who create divide the characters into 3 groups : including with
Wanthoug, Khunphaen, and khunchang.
The analysis result are events that according to the law of karma: “the low
of karma is the low of logic”; ‘do good things and good things will happen to you do
bad thing and bad things will happen to you’.
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From the analysis found that the law of logic in 3 groups of character, for
the cause of karma found that the most result is the act of character from Moha.
Reflect the passion lust, and insane especially in amour, for the expression on of
karma found the verbal and the physical expression in egual it’s show that the
characters sin of the verbal are sharp – tongued including with the ridicule and
sarcastic this result support that Khunchang Khunphan, is the real folk literature. For
the physical expression, the assault found the most: the victim is the inferior status
of character who was attacked by the superior. For the misery from bad deeds of
character the most result found in black sin more than white sin. The results match
with the conflict of incompatibility of character in the literature theory of conflict.
Keywords: Karma, The law of karma, Tit Hok.
บทนา
วรรณคดีคือความคิดของมนุษย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยภาษาอันเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
นาความคิดที่สร้างขึ้นไปสู่ผู้อ่าน และผู้อ่านก็จะใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ และวิจารณ์ในแง่มุม
ต่าง ๆ ว่าความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่ มีในด้านใด ซึ่งถ้าผู้อ่านตัดสินด้วย
กระบวนการทางปั ญ ญาแล้ ว ว่ าความคิ ดเหล่ า นี้ มีป ระโยชน์ ใ นหลากหลายด้า น เช่ น สร้า งความ
เพลิดเพลิน มีสุนทรียรส มีภาษาที่ทาให้เกิดจินตนาการ ซาบซึ้งไปกับเนื้อหา บ่งบอกถึงเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ หรือให้แง่คิดที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตได้ เป็นต้น ความคิดเหล่านี้ก็จะทาให้เกิดวรรณคดีอันทรงคุณค่า ดังเช่นวรรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน
ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และมีความสาคัญ
น่าสนใจ โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2550, หน้า 61-62) ได้กล่าวถึงวรรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนว่า “เป็นวรรณคดีนิทาน ที่แต่งเป็นกลอน สันนิษฐานว่าน่าจะได้ใช้ขับเล่าเรื่อง ด้วย
ทานองร้องต่าง ๆ โดยใช้กรับเป็นเครื่องประกอบจังหวะมาแต่กรุงศรีอยุ ธยา โดยสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตอยู่จริง ในราวสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2” จากความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นนิทานที่
เล่าสืบต่อกัน มาที่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง ซึ่งถ้ าเป็นเช่นนั้น วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนก็เป็น
วรรณคดีที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะได้บันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนชั้น
ชาวบ้าน และชนชั้นขุนนางในอดีตไว้ โดยเรื่องราวดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ฯลฯ ในสมัยดังที่ได้กล่าวไว้
เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ศึกษาเป็นอันมาก
จากการอ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนผู้ วิจัยได้เห็ นถึงการดาเนินชีวิตของตัว ละคร
ถือเป็ น สุ น ทรี ย รสในการอ่านวรรณคดี ซึ่งตัว ละครแต่ล ะตัว ต่างก็มีการกระทาที่ส่ งผลกระทบต่ อ
ตัวละครอื่น ๆ ทาให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของกฎแห่งกรรม ฉะนั้นผู้วิจัย
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จึงคานึงถึงเรื่องกรรมของตัวละคร ที่มีลักษณะโดดเด่นที่เหมาะแก่การศึกษาวิเคราะห์ เพราะเป็น
ประเด็ น บ่ ง ชี้ ถึ ง การกระท าและผลของการกระท าของตั ว ละคร โดยเฉพาะตั ว ละครเอก ได้ แ ก่
นางวันทอง ขุนแผน และขุนช้าง ที่ได้สร้างกรรมต่อกันและกัน สร้างกรรมกับผู้อื่น และผู้อื่นสร้างกรรม
ให้ อันเป็นเหตุให้เกิดผลกรรมดีและกรรมไม่ดีตามมาหรือเรียกได้ว่าเป็นกฎแห่งกรรม
โดยในเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้น เป็นเรื่องของเหตุและผล ใครทาสิ่งใดไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้น
ตอบแทน ทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว ดังที่ ประเวศ ณ เชียงใหม่ (2537, หน้า คานา) ได้กล่าวไว้ว่า “เรา
กระทาเช่นใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างยุติธรรมที่สุดดังสุภาษิต หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผล
เช่นนั้น” ซึ่งสิ่งที่เป็นเหตุทาให้เกิดกรรมได้ก็คือกิเลสอันประกอบไปด้วย โลภะ โทสะ โมหะ เหล่านี้จัด
อยู่ในอกุศลกรรมซึ่งเป็นต้นกาเนิดของกรรมชั่ว และ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เหล่านี้จัดอยู่ในกุศลกรรม
เป็นต้นกาเนิดของกรรมดี ซึ่งกรรมดีกรรมชั่วนี้สามารถแสดงออกได้ 3 วิธีคือ การแสดงออกทางกาย
(กายกรรม) การแสดงออกทางวาจา (วจีกรรม) และการแสดงออกทางจิตใจ (มโนกรรม) และเมื่อ
กระทากรรมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง กาย วาจา หรือใจ ตามกฎแห่งกรรมย่อมมีผลย้อนกลับ ซึ่งผล
ของกรรมนี้เรียกว่า วิบาก คือ ทากรรมไม่ดีเบียดเบียนผู้อื่นก็จะได้รับผลที่ไม่ดี มีความทุ กข์เรียกว่า
กรรมดา ถ้าทากรรมดีได้ผลดีมีความสุข เรียกว่ากรรมขาว ถ้าทากรรมดีและไม่ดีไปพร้อม ๆ กัน เช่น ตี
สุนัขที่กาลังกัดแมว เพื่อช่วยเหลือแมว ก็จะได้รับผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว มีทั้งสุขและทุกข์ประกอบ
กัน เรียกกรรมนี้ว่ากรรมทั้งดาทั้งขาว ส่วนผู้ที่ไม่ทากรรมใด ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นกรรมดากรรมขาว ก็
จะไม่ก่อให้เกิดผลกรรมใด ๆ ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้มนุษย์นั้น
ตระหนักถึงการกระทาของตน เป็นเครื่องมือในการธารงสังคมให้สงบสุขอย่างหนึ่ง เพราะจะทาให้
มนุษย์เกรงกลัวต่อผลกรรมเมื่อทากรรมที่ไม่ดี และยังเสริมแรงให้มนุษย์ต้องการทากรรมดีได้อีกด้วย
การวิเคราะห์เรื่องกฎแห่งกรรมในวรรณคดีนั้น เปรียบได้ว่าเป็นการวิเคราะห์การกระทา
อันก่อให้เกิดผลของมนุษย์ เพราะตัวละครในวรรณคดีเปรียบได้ดังมนุษย์ที่มีลักษณะ บุคลิกท่าทาง
พฤติกรรม อุปนิสัย ความรู้สึกนึกคิด และสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคล
โดยผู้แต่งได้เลื อกสรรนาสิ่งเหล่านี้มาจาลองใส่ลงไว้ในการกระทาตัวละคร ดังที่ ยุรฉัตร บุญสนิท
(2538, หน้า 56) กล่าวว่า “ตัวละครในนวนิยายคือบุคคลสมมุติที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง”
ฉะนั้นตัวละครในวรรณคดีจึงเป็นดั่งตัวแทนของมนุษย์ มีเรื่องน่าสนใจศึกษาวิเคราะห์มากมาย โดยมี
งานวิจัยที่ศึกษากฎแห่งกรรมในวรรณกรรมที่แสดงถึงความสาคัญ ในการศึกษา เช่น งานวิจัยของ
ทักษิณา บัณญัติ (2540) ที่วิเคราะห์กฎแห่งกรรมในนวนิยายเรื่องศิขริน-เทวินตา ของ โสภาค สุวรรณ
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์อันประกอบด้วย เหตุที่ทาให้เกิดกรรม ประเภทของกรรม ผลของกรรม
และการสิ้นกรรม ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าเหตุที่ทาให้เกิ ดกรรมมีเหตุที่เป็นด้านอกุศลกรรมมากกว่า
ด้านกุศลกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิเลสตัณหา ก่อให้เกิดความทะยานอยาก ทาให้ได้รับความทุกข์
ทางด้านประเภทของกรรม ปรากฏกรรมที่จาแนกตามทวารมากที่สุด (การแสดงออกของกรรม) โดย
เมื่อแยกย่อยแล้วปรากฏกรรมที่แสดงออกทางวาจามากที่สุด ซึ่ งมีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดกรรมได้มาก
เพราะการพูดที่สื่อสารไม่เข้าใจกันบางครั้งทาให้ผู้ฟังเกิดความไม่พอใจได้ ผู้ประพันธ์จึงเสนอให้เห็นว่า
พูดดีจะนาสิ่งดีมาสู้ผู้พูด เป็นต้น
ในการศึ ก ษานี้ ผู้ วิ จั ย จะวิเ คราะห์ ก ฎแห่ ง กรรมจากวรรณคดี เรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผน โดย
วิเคราะห์การกระทาของตัวละคร ตามแนวทางหลักธรรมทิศ 6 เพราะหลักธรรมที่สอนถึงสิ่งที่ควร
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ปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติต่อกันกับบุคคลทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ พ่อ แม่กับลูก(ทิศเบื้องหน้า) ครู อาจารย์
กับศิษย์ (ทิศเบื้องขวา) สามี กับภรรยา (ทิศเบื้องหลัง) มิตรกับมิตร (ทิศเบื้องซ้าย) พระสงฆ์สมณะ
พราหมณ์กับคฤหัสถ์ (ทิศเบื้องบน) และนายจ้างกับลูกจ้าง (ทิศเบื้องล่าง) ซึ่งการกระทาต่อกันเหล่านี้
สัมพันธ์กับกฎแห่งกรรมเป็นอย่างมาก เพราะกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีคู่กรณีร่วมกรรมด้วยกัน เช่น ถ้า
พ่อแม่ไม่สั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี ลูกไปสร้างปัญหาให้กับสัง คม สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ สร้าง
ความอับอาย เสียทรัพย์สิน หรืออื่น ๆ หรืออีกตัวอย่าง เช่น นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้าง ลูกจ้างก็ไม่
ซื่อสัตย์คดโกงนายจ้าง เป็นต้น
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์กฎแห่งกรรมในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยใช้
หลักธรรมเรื่องทิศ 6 ทางพุทธศาสนามาจัดแบ่งตัวละคร โดยนาตัวละครเอกทั้ง 3 ตัวคือ นางวันทอง
ขุนแผน และขุนช้าง เป็นแกนหลักในการจัดแบ่ง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์กฎแห่งกรรมในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
วิธีการวิจัย
1. ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล
1.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
1.2 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรม
1.3 รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทิศ 6
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์
2.1 จาแนกตัวละครตามหลักธรรมทิศ 6 ซึ่งผู้วิจัยให้ตัวละครเอกเป็ นแกนหลัก คือ
นางวันทอง ขุนแผน และขุนช้าง (ดูตารางการจาแนกตัวละครได้ที่ภาคผนวก)
2.2 วิเคราะห์กฎแห่งกรรมในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน มีขอบเขตดังนี้
2.2.1 ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ว รรณคดี เ รื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผนฉบั บ หอพระสมุ ด
วชิรญาณจัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ศิลปาบรรณคาร (2555) มีทั้งหมด 43 ตอน
2.2.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้หลักกฎแห่งกรรมตามพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาแหล่งข้อมูลจาก พระราชวรมุนี (2525) พะยอม ธรรมบุตร (2526) พระกฤษ์ดารง ปัญฺญาธโร
(2532) ปัทมา เอื้อรักษ์โอฬาร (2554) สุเมธ เมธาวิทยากูล (2532) พระไตรปิฎก เล่ มที่ 21 (อ้างถึงใน
พระอุทัย จริธมฺโม 2534) และนามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับงานวิจัย ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1) เหตุเกิดแห่งกรรม
1.1) อกุศลกรรม
1.11) โลภะ 1.1.2) โทสะ 1.1.3) โมหะ
1.2) กุศลกรรม
1.2.1) อโลภะ 1.2.2) อโทสะ 1.2.3) โมหะ
2) การแสดงออกของกรรม
2.1) อกุศลกรรม
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2.1.1) กายกรรม 2.1.2) วจีกรรม 2.1.3) มโนกรรม
2.2) กุศลกรรม
2.2.1) กายกรรม 2.2.2) วจีกรรม 2.2.3) มโนกรรม
3) ผลของกรรม (วิบาก)
3.1) กรรมดามีวิบากดา
3.2) กรรมขาวมีวิบากขาว
3.3) กรรมทั้งดาทั้งขาว มีวิบากทั้งดาทั้งขาว
3.4) กรรมไม่ดาไม่ขาว มีวิบากไม่ดาไม่ขาว
3. ขั้นสรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ (ดูกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ที่ภาคผนวก)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนทั้ง 43 ตอน ผู้วิจัยพบเหตุการณ์ที่เป็นการ
ทากรรมระหว่างตัวละครหลักทั้ง 3 คือ วันทอง ขุนแผน และขุนช้างกับตัวละครทั้ง 6 ทิศ ปรากฏ
เหตุการณ์ซึ่งแสดงถึงกฎแห่งกรรมที่เด่นชัดดังนี้
1. กฎแห่งกรรมของวันทองกับตัวละครทั้ง 6 ทิศ
1.1 เหตุเกิดแห่งกรรม
จากการวิเคราะห์ในด้านเหตุเกิดแห่งกรรม พบว่ามีเหตุเกิดแห่งกรรมที่เป็น
อกุศลกรรมมากกว่าเหตุแห่งกรรมที่เป็นกุศลกรรม ซึ่งพบเหตุเกิดแห่งกรรมด้านโมหะมากที่สุด โดย
เป็นโมหะที่เกิดจากวันทอง 6 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 4 (ทิศเบื้องซ้าย มิตรสหาย)
ตอนที่สายทองยืนคุยกับขุนแผน (ครั้งยังเป็นเณรแก้ว) หลังจากใส่บาตรเป็นเวลานาน ทาให้วันทอง
เกิดความหึงหวงเป็นโมหะอย่างหนึ่งที่ทาให้ไม่พอใจสายทองจึงทากิริยาประชดประชันสายทอง ผล
กรรมคือตัวเองกังวลปั่นป่วนใจเป็นทุกข์เสียเอง ดังความที่ว่า
ครานั้นนางพิมพิลาไลย
เห็นสายทองใส่บาตรทานาดนวล
พยักหน้าสายทองเข้าห้องนอน
ใส่บาตรช้านานประการใด

กาเริบใจไหวหวั่นให้ปั่นป่วน
รีรวนรอช้าอยู่ว่าไร
อ้อนวอนกระซิบถามความสงสัย
ข้าเห็นปากไบ่ไบ่กับเณรพลาย
และ

เห็นยืนยิ้มพรายพูดกันหลายคา

แต่เพียงนี้พี่ยังอาไม่บอกกัน
และ

เถอะแล้วไปเถอะไม่บอกข้า
แล้วลุกออกจากห้องด้วยหมองใจ

เบื้องหน้าคงจะรู้หามิดไม่
นางไม่กินข้าวด้วยสายทอง
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 53)

และเป็นโมหะของตัวละครอื่นในทิศหก 23 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 3 (ทิศเบื้องหลัง
ได้แก่คู่ครอง สามี หรือภรรยา) ในตอนหนึ่งหลังจากที่ขุนแผนได้เสียกับวันทองซึ่งตอนนั้นยังชื่อพิม
พิลาไลย ขุนแผนได้กล่อมวันทองให้นอนหลับ แล้วแอบเข้าไปในห้องสายทองเพื่อหลับนอนทาเรื่องชู้
สาวกัน ซึ่งแสดงถึงโมหะของขุนแผน คือเกิดความหลง ความใคร่เรื่องกาม ดังความว่า
ครานั้นจึงโฉมเจ้าพลายแก้ว
คิดถึงสายทองปองผูกพัน

เห็นพิมหลับแล้วให้ป่วนปั่น
หมายมั่นที่มอบซึ่งไมตรี
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ไม่แก่อ่อนค่อนสาวพอจะชม
ยังไม่น่วมแน่นชิดสนิทดี

เนื้อนมถูกต้องเมื่อตะกี้
แก่กว่าเราสี่ปเี ท่านั้นเอง
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 108)

หลังจากที่ขุนแผนทากรรมนี้ กรรมที่ก่อไว้ส่งผลให้ขุนแผนเดือดร้อน คือ
ขุนแผนโดนวันทองด่า และเหตุการณ์นี้ทาให้วันทองกับสายทองทะเลาะกันอันเป็นเหตุทาให้เกิดความ
วุ่นวาย ขุนแผนจึงเป็นทุกข์เพราะต้องพบกับความวุ่นวายที่ตนก่อ ต้องหวาดระแวงกลัวว่าจะเป็นเรื่อง
ใหญ่ และสุดท้ายขุนแผนต้องทุกข์ใจที่วันทองโกรธเคืองและงอนตน ทาให้ลาบากต้องคอยง้อวันทอง
1.2 การแสดงออกของกรรม
จากการวิเคราะห์ด้านการแสดงออกของกรรม พบว่าตัวละครส่วนใหญ่มี
การแสดงออกของกรรมที่เป็นอกุศลกรรม ซึ่งพบว่าตัวละครแสดงออกทางวาจาที่เป็นอกุศลกรรม
เด่นชัดที่สุด โดยเป็นการแสดงออกของวันทอง 19 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 1 (ทิศเบื้อง
หน้า ได้แก่บิดา มารดา) ในตอนที่วันทองด่าว่าประชดประชันศรีประจันผู้เป็นแม่เรื่องที่จะยกตนให้กับ
ขุนช้าง ดังความว่า
เห็นแก่เงินทองของเขา
ขรัวปู่ทายมาว่าเชือนไป

หมูหมาก็จะเอามายกให้
แม่ไม่เอ็นดูแก่วันทอง
และ

เอากาเนิดเกิดใหม่ในชาติหน้า
ร้อยกัปแสนกัลป์แต่นั้นไป
เห็นแต่ทรัพย์สินสัปดน
จงฆ่าเสียให้ตายวายชีวี

หาปรารถนาเข้าท้องเลยอิกไม่
แม่เชื้ออะไรเป็นเช่นนี้
จะเอาคนไปยกให้กับผี
ตีอกชกหัวทอดตัวไป
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 188-189)

หลังจากที่วันทองทากรรมนี้ ศรีประจันได้ฟังก็ไม่พอใจ จึงด่าว่าและตีวัน
ทองจน ทาให้วันทองบาดเจ็บ และทุกข์ใจ
ส่วนการแสดงออกทางวาจาที่เป็นอกุศลกรรมของตัวละครอื่น ๆ พบว่ามี
การแสดงออก 18 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 1 (ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา) ครั้ง
ตอนที่ศรีประจันหลอกล่อวันทองให้ยอมรื้อเรือนหอของขุนแผน ดังความที่ว่า
ว่าแล้วท่านยายศรีประจัน
ประโลมปลอบวันทองให้ต้องใจ
จะตายจริงฤๅจะรอดตลอดมา
คิดว่าหอห้องของเจ้านั้น
เดชะบุญผัวเจ้าไม่บรรลัย
เอาไปถวายวัดปลูกกุฏิ
ถ้าผัวมาปลูกใหม่ให้ใหญ่ครัน

ลุกมาหาลูกพลันพลางปราศรัย
จะมิให้รู้กลมารยา
ไม่รู้ว่าจะเป็นประการใด
เอาทาบุญสุนธรรม์ส่งไปให้
กลับมาปลูกใหม่ก็เหมือนกัน
กุศลจะมีเป็นแม่นมั่น
จอมขวัญแม่จะว่าประการใด
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 197-198)

ผลกรรมของศรีประจันคือ เมื่อขุนแผนกลับมา ศรีประจันโดนขุนแผนต่อว่า
ขูท่ าร้าย ทาให้ศรีประจันเกิดความกลัว อยู่ไม่เป็นสุข ได้รับความเดือดร้อนและเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
1.3 ผลของกรรม (วิบาก)
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จากการวิเคราะห์ พบว่าผลของกรรม (วิบาก) ที่ปรากฏเด่นชัดที่สุ ดคือ
กรรมดามีวิบากดา เป็นผลกรรม (วิบาก) ของวันทอง 11 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 3
(ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ คู่ครอง) ตอนที่วันทองด่าว่า และทากิริยาประชดประชันขุนแผนเรื่องลาวทอง
ทาให้ขุนแผนไม่พอใจวันทอง จึงว่ากล่าวและขู่ฆ่านางวันทอง ดังความว่า
แหม่อีวันทองจองหองจ้าน
จะมาพาลเอาผิดกูหรือนี่
เมื่อแรกลงมาคิดว่าดี
เดิมทีกูก็ยังไม่รู้กล
และ
อีชาติชั่วเป็นตัวเท่าตัวหนอน
ถึงหายาให้สิ้นถิ่นสุพรรณ
มึงตายเสียเถิดวันทองเอ๋ย
กระทืบโผงผางกลางนาวา

ไชชอนดิบเดี้ยนจนตัวสั่น
วันเดียวก็จะสิ้นตารายา
อย่าอยู่เลยชักดาบออกเงื้อง่า
จิกหัวเอามาฆ่าให้ตายฯ
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 219)

และเป็นผลกรรม (วิบาก) ของตัวละครอื่น 34 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 3 (ทิศเบื้องหลัง
คู่ครอง สามี หรือภรรยา) ตอนที่ขุนช้างกระทาการหลอกล่อ และบังคับวันทองให้เป็นเมียของตน
ทาให้ขุนแผนแค้นใจ จึงทาร้ายขุนช้าง ดังความว่า
ถีบตกจากเตียงเคียงกันลง
เงื้อดาบจะฟันให้ขาดกลาง

ให้มันลงชีวิตไปไยมี
พอจิ้งจกทักขวางไม่ห่างที่
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 228)

2. กฎแห่งกรรมของขุนแผนกับตัวละครทั้ง 6 ทิศ
2.1 เหตุเกิดแห่งกรรม
จากการวิเคราะห์ในด้านเหตุเกิดแห่งกรรม พบว่ามีเหตุเกิดแห่งกรรมที่เป็น
อกุศลกรรมมากกว่าเหตุแห่งกรรมที่เป็นกุศลกรรม ซึ่งพบเหตุเกิดแห่งกรรมด้านโมหะมากที่สุด โดย
เป็นโมหะที่เกิดจากขุนแผน 12 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 1 (ทิศเบื้องหน้า บิดา มารดา)
ครั้งตอนที่ขุนแผนไปอยู่กับหมื่นหาญได้ระยะเวลาหนึ่ง ขุนแผนขี้เกียจไม่ช่วยหมื่นหาญทางาน หลงอยู่
กับบัวคลี่ แสดงถึงโมหะของขุนแผน ส่วนผลกรรมขุนแผนถูกหมื่นหาญว่ากล่าว ดังความว่า
เจ้าพลายแก้วสมสู่อยู่ด้วยน้อง
แต่ฝากตัวหมื่นหาญมานานวัน
เขาทามาหากินสิ้นทั้งบ้าน
เจ้าพลายแก้วนิ่งดูอยู่กับเรือน

ไม่เคืองข้องรังเกียจเดียดฉันท์
จนบัวคลี่มีครรภ์ได้หลายเดือน
พวกทหารบ่าวทาสออกกลาดเกลือ่ น
ทาเสมือนมืดมนคนไม่เคยฯ
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 266)

และเป็นโมหะของตัวละครอื่นในทิศหก 17 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิ ศที่ 3 (ทิศเบื้องหลัง
ได้แก่คู่ครอง) ในตอนที่บัวคลี่คิดวางยาฆ่าขุนแผน โดยหลงเชื่อคาพ่อแม่โดยไม่ใช้สติปัญญาไต่ตรอง
เป็นการหลงในสิ่งผิด แสดงถึงโมหะของบัวคลี่ ส่วนผลกรรมบัวคลี่ถูกขุนแผนฆ่า ดังความว่า
บัวคลี่ห่อยาแล้วลาพ่อ
ค่อยย่างเกรียบเหยียบย่องเข้าห้องใน
มาจัดแจงแกงเนื้อตะพาบน้า
ข้าวใหม่ใส่ในชามกลีบบัว

เอาผ้าห่อปิดมาหาช้าไม่
ซุกเข้าไว้ที่ลับกลับมาครัว
แย้ยาห่อหมกทั้งนกคั่ว
เอายานั้นโรยทั่วทุกสิ่งอัน
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 272)
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2.2 การแสดงออกของกรรม
จากการวิเคราะห์ด้านการแสดงออกของกรรม พบว่าตัวละครส่วนใหญ่มี
การแสดงออกของกรรมที่เป็ นอกุศลกรรม ซึ่งพบว่าตัวละครแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลกรรม
เด่นชัดที่สุด โดยเป็นการแสดงออกของขุนแผน 10 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 3 (ทิศ
เบื้องหลัง ได้แก่คู่ครอง) ครั้ งที่ขุนแผนลงมือฆ่านางบัวคลี่ถือเป็นการทากรรมที่แสดงออกทางกาย
ดังความว่า
เอามีดคร่าตาอกเข้าต้าอัก
นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน

เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน
เลือดก็ดั้นดาดแดงดังแทงควาย
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 272)

การทากรรมดังกล่าวของขุนแผนส่งผลให้ขุนแผนถูกหมื่นหาญไล่ล่า ได้รับ
ความเดือดร้อน อยู่ไม่เป็นสุข
ส่วนการแสดงออกทางกายที่ เป็นอกุศลกรรมของตัวละครอื่นมีทั้งหมด 15
ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 4 (ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย) ในตอนที่ขุนช้างกระวน
กระวายอยากได้วันทองคืน จึงรีบรัดเข้าคว้าตัววันทองที่อยู่ข้างขุนแผน โดยไม่ไว้หน้าขุนแผน ถือเป็น
การทากรรมที่แสดงออกทางกาย ทาให้ขุนแผนไม่พอใจจึงทาร้ายร่างกายขุนช้าง ดังความว่า
ขุนแผนวันทองก็อยู่นั่น
ไหว้พลางทางถามเนื้อความมา
พระหมื่นศรีชี้บอกว่านั่นแน
ขุนช้างเหลวหน้าตาแลไป
วันทองหวีดว้ายตะกายอก
ถีบไถลไปพลันเข้ากันน้อง

ขุนช้างถลันขึ้นนั่งหน้า
คุณเจ้าขาเมียฉันอยู่แห่งไร
จะเป็นวันทองแน่ฤๅมิใช่
ดีใจผวาคว้าวันทอง
ขุนแผนชกเงื้อศอกแล้วซ้าถอง
ขุนช้างร้องบอกกล่าวมี่ฉาวไป
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 375)

2.3 ผลของกรรม (วิบาก)
จากการวิเคราะห์ พบว่าผลของกรรม (วิบาก) ที่ปรากฏเด่นชัดที่สุ ดคือ
กรรมดามีวิบากดา เป็นผลกรรม (วิบาก) ของขุนแผน 20 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 5
(ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ หรือนักบวช) หลังจากที่ขุนแผนทาเรื่องชู้สาวในกุฏิวัดป่าเลไลย และเมื่อ
พระผู้ใหญ่ในวัดรู้เข้า ก็ขับไล่ขุนแผนออกจากวัด ถือเป็นผลกรรมดามีวิบากดา ดังความว่า
สมภารได้ฟังเถรไทยว่า
ลุกฉวยไม้เท้าก้าวงกงัน
เณรแก้วสายทองทั้งสองคน
แกหวดด้วยไม้เท้าวิ่งตะโพง
สายทองลอดล่องมาลับตัว
ปรนปรือทุกอย่างจนกลางเพล

ขบเหงือกเหลือกตาโกรธตัวสั่น
ถลันรีบมาเปิดประตูโกรง
จวนจนเข้าไปแอบอยู่ในโอ่ง
อ้ายตายโหงอีตายห่าด่าเกนเกน
ท่านขรัวร้องเบื่อมันเหลือเถน
ฝ่ายเจ้าเณรวิ่งวนซุกซนไป

กระโดดลงหน้าต่างวางวิ่งโทน
สมภารค้นกุฏิไม่มีใคร

ผ้าผ่อนล่อนโล่งไม่ติดได้
ยังขัดใจบ่นบ้าด่าอึงมา
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 92-93)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41
The 41St National and International Graduate Research Conference

121

และเป็นผลกรรม (วิบาก) ของตัวละครอื่น 28 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 4 (ทิศเบื้องซ้าย
ได้แก่ มิตรสหาย) ครั้งตอนที่ขุนช้างนากองทัพไล่ล่า ขุนแผน ขุนช้างได้พูดจาอวดโอ้ใส่ขุนแผน จึงถูก
หมื่นศรีเสาวรักษ์ด่าว่า ถือเป็นผลกรรมดามีวิบากดา ดังความว่า
พระหมื่นศรีหมื่นไวยขัดใจด่า
เพื่อนมากอุ่นใจจึงไม่กลัว
พูดพร่าถลาถลากเลอะ

จะพูดจาดีดีมีแต่ยั่ว
ราวกับตัวห้าวหาญชาญฉกรรจ์
เพราะมึงเซอะมันจึงขอดตลอดขวัญ
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 344)

3. กฎแห่งกรรมของขุนช้างกับตัวละครทั้ง 6 ทิศ
3.1 เหตุเกิดแห่งกรรม
จากการวิเคราะห์ในด้านเหตุเกิดแห่งกรรม พบว่ามีเหตุเกิดแห่งกรรมที่เป็น
อกุศลกรรมมากกว่าเหตุแห่งกรรมที่เป็นกุศลกรรม ซึ่งพบเหตุเกิดแห่งกรรมด้านโมหะมากที่สุด โดย
เป็นโมหะที่เกิดจากขุนช้าง 35 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 3 (ทิศเบื้องหลัง คู่ครอง) ครั้งที่
ขุนช้างข่มขืนวันทอง ถือเป็นการทากรรมอันเกิดจาก โมหะ ดังความที่ว่า
ฉุดเข้าในห้องอยู่งุ่นง่าน
กูจะขึ้นวิมานวันนี้แล้ว

กรักกรุกคุกเข่าเหมือนเต่าคลาน
และ
ขุนช้างฮึดฮือยื่นมือยาว

น้าวสองหัวไหล่เข้าในมุ้ง
และ

ขุนช้างผลุดกลับขึ้นทับพุง

สายมุ้งขาดสิ้นดิ้นแทบตาย
และ

ขุนช้างเลิกมุ้งที่พ้นตัว
ได้ทีสบสมอารมณ์ปอง

พันไว้แต่หัวให้มีช่อง
วันทองจนใจอยู่ในโปง
และ

วันทองหลุดผลุดนั่งทั้งมุ้งพัน
ปล้าล้มจมเตียงเสียงดังเฮือก
อัศจรรย์ฟ้าลั่นฝนตกปรอ

ขุนช้างงกงันเข้าง้างคอ
วันทองเสือกตาฝาตาป๋อหลอ
เสียงจ้อไหลอาบซาบแผ่นดิน
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 224)
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ขุนช้างถูกขุนแผนแก้แค้นด้วยวิธีต่าง ๆ และเรื่องราวก็
เป็นคดีความ โดยสุดท้ายขุนช้างถูกตัดสินเป็นฝ่ายผิดได้รับโทษ ทาให้ขุนช้างได้รับความเดือดร้อน

ส่ ว นโมหะของตั ว ละครอื่ น ในทิ ศ หกนั้ น พบ 3 ครั้ ง ยกตั ว อย่ า งเช่ น
เหตุการณ์ในทิศที่ 1 (ของขุนช้างบทบาทที่ 2 ในที่นี้ขุนช้างมีบทบาทเป็น บิดา ฉะนั้นตัวละครที่อยู่ในทิศนี้จึงเป็น
ลูก นั่นคือ พลายงาม ที่ถือเป็นลูกบุญธรรม) ครั้งที่พลายงามคิดถึงวันทองผู้เป็นแม่ พลายงามจึงคิดชิงตัววันทองมา
จากขุนช้าง โดยสิ่งนี้แสดงถึง โมหะ ที่เกิดขึ้นจิตใจพลายงาม ดังความว่า
จะกล่าวถึงโฉมเจ้าพลายงาม
เมื่อเป็นความชนะขุนช้างนั่น
กลับมาอยู่บ้านสาราญครัน
เกษมสันต์สองสมภิรมย์ยวน
พร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดา
นึกนึกตรึกตราละห้อยหวน
โอ้ว่าแม่วันทองช่างหมองนวล
ไม่สมควรเคียงคู่กับขุนช้าง
เออนี่เนื้อเคราะห์กรรมมานาผิด
น่าอายเนื้อมิตรหมองใจไม่หายหมาง
ฝ่ายพ่อมีบุญเป็นขุนนาง
แต่แม่ไปแนบข้างคนจัญไร
รูปร่างวิปริตผิดกว่าคน
ทรพลอัปรียไ์ ม่ดไี ด้

122

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41
The 41St National and International Graduate Research Conference

ทั้งใจคอชั่วโฉดโหดไร้

ช่างไปหลงรักใคร่ได้เป็นดี
และ

อย่าเลยจะรับแม่กลับมา
พรากให้พน้ คนอุบาทว์ชาติอัปรีย์

ให้อยู่ด้วยบิดาเกษมศรี
ยิ่งคิดก็ยิ่งมีความโกรธา
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 652)

เมื่อพลายงามลงมือกระทาตามที่คิด ทาให้พลายงามได้รับผลกรรมคือถูก
พระพันวษาด่าว่า และเป็นเหตุให้วันทองผู้เป็นแม่ถูกสั่งประหารชีวิต ทาให้พลายงามเสียใจอย่างมาก
3.2 การแสดงออกของกรรม
จากการวิเคราะห์ด้านการแสดงออกของกรรม พบว่าตัวละครส่วนใหญ่มี
การแสดงออกของกรรมที่เป็นอกุศลกรรม ซึ่งพบว่าตัวละครแสดงออกทางวาจาและทางกายที่เป็น
อกุศลกรรมเด่นชัดที่สุดในจานวนครั้งที่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของขุนช้างทั้งทางวาจา
และกาย ยกตัวอย่างที่ขุนช้างแสดงออกทางวาจาที่เป็นอกุศลกรรม เช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 4 (ทิศ
เบื้ อ งหลั ง ได้ แ ก่ มิ ต รสหาย) ที่ ขุ น ช้ า งกล่ า วทู ล ต่ อ พระพั น วษาโดยใส่ ค วามขุ น แผนเรื่ อ งหนี เ วร
ดังความว่า
ข้าพระพุทธเจ้าไม่มสุ า
เห็นบ่นถึงภรรยาอยู่ทุกวัน
เกล้ากระหม่อมทัดทานก็หุนหัน
ครั้นดึกได้สักยามสามปลาย
โอหังหยาบช้าเป็นเหลือหลาย
เห็นจะป่ายไปบ้านภรรยา
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 251)

เข้าเวรร่วมกันหลายวันมา
วานนี้บอกว่าจะไปบ้าน
ขู่รู่ด่าว่าสารพัน
ขุนแผนปีนข้ามกาแพงวัง
หม่อมฉันว่าก็จะฆ่าเสียให้ตาย

หลังจากเหตุการณ์นี้ ขุนแผนถูกส่งห้ามเข้าเมืองทาให้ขุนแผนแค้นขุนช้าง
จึงลักลอบเข้ากลั่นแกล้งทาร้ายขุนช้าง และบังคับชิงตัววันทองไป ทาให้ขุนช้างทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนการแสดงออกของกรรมทางกายที่เป็นอกุศลกรรมมีจานวนครั้งมากมายเท่ากับการแสดงออกทาง
วาจา ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศ ที่ 1 (ของขุนช้างบทบาทที่ 2 ในที่นี้ขุนช้างมีบทบาทเป็น บิดา
ฉะนั้นตัวละครที่อยู่ในทิศนี้จึงเป็นลูก นั่นคือ พลายงาม ที่ถือเป็นลูกบุญธรรม) ตอนที่ขุนช้างทาร้าย
พลายงามโดยหมายที่จะเอาชีวิต ดังความว่า
เห็นลับลี้ที่สงัดขัดเขมร
สะบัดเบนเบือนเหวี่ยงลงเสียงผลุง
ปะเตะซ้าต้าผางเข้ากลางพุง
ถีบกระทุ้งถองทุบเสียงอุบโอย
พลายงามร้องสองมือมันอุดปาก
ดิ้นกระดากถลากไถลร้องไห้โหย
พอหลุดมือรื้อร้องวันทองโวย
หม่อมพ่อโบยตีฉันแทบบรรลัย
และ
ผงกเงยมันก็ทุบหงุบลงไป
เสียงแอ๊กแอ๊กอ่อนซบสลบไสล

บีบจมูกจุกปากลากกระแทก
และ
ขุนช้างเห็นว่าทับจนตับแตก
แล้วกลิ้งขอนซ้อนทับให้ลับกาย

เอาคาแฝกฝุ่นกลบให้ศพหาย
ทาลอยชายชมป่ากลับมาเรือน
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 397-398)
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หลังจากเหตุการณ์นี้ พลายงามรอดชีวิตและได้มีคดีความกับขุนช้างในเวลา
ต่อมา ซึ่งเป็นเหตุให้เรื่องที่ขุนช้างทาร้ายพลายงามผุดขึ้นมาเป็นประเด็นในคดีความ จนทาให้ขุนช้าง
เป็นฝ่ายผิดและได้รับโทษในที่สุด
3.3 ผลของกรรม (วิบาก)
จากการวิเคราะห์ พบว่าผลของกรรม (วิบาก) ที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคือ
กรรมดามีวิบากดา เป็นผลกรรม (วิบาก) ของขุนช้างถึง 44 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 2
(ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์) ในตอนที่ขุนช้างโกหกหมื่นศรีเสาวรักษ์ว่าเป็นผู้ไล่ฟันขุนแผน
แต่หมื่นศรีเสาวรักษ์รู้ฝีมือขุนช้างดี จึงไม่เชื่อและหัวเราะเยาะ สบประมาทขุนช้าง ดังความที่ว่า
เออกระนั้นสิกดู ูเชิงหวาย
ฝีมือเอ็งฟันนั้นอย่างไร

พระหมื่นศรีหัวร่องันคากคากไป
แหลกทลายระยาไม่เอาส่าได้
ฤๅไอ้บ่าวถางให้ได้ตัวมา
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 340)

และเป็นผลกรรม (วิบาก) ของตัวละครอื่นเพียง 7 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ในทิศที่ 3 (ทิศ
เบื้องหลัง ได้แก่ คู่ครอง) ครั้งตอนที่วันทองด่าขุนช้างที่ขุนช้างมาเจรจาสู่ขอตนกับศรีประจัน เมื่อศรี
ประจันได้ยินคาด่าของวันทองทาให้ศรีประจันไม่พอใจด่าว่าและไล่ตีวันทอง ดังความที่ว่า
ครานั้นท่านยายศรีประจัน
แค้นครันขัดใจเป็นหนักหนา
ลุกขึ้นฉวยไม้ไล่ตีมา
มึงหยาบช้าชาติชั่วนี่เหลือใจ
น้อยฤๅคารมอยูเปรี้ยงเปรี้ยง
เช่นนี้จะเลี้ยงมึงไปได้
หวดตียี่ยับระยาไป
เลือดไหลโซมหลังหลั่งน้าตา
(เสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน หน้า 98)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผล
การศึกษากฎแห่งกรรมในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน พบเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งที่เป็น
อกุศลกรรมและกุศลกรรม โดยพบเหตุที่ทาให้เกิดอกุศลกรรมมากกว่า ซึ่งปรากฏ โมหะ มากที่สุด
ส่วนด้านการแสดงออกของกรรมพบว่า มีการแสดงออกของกรรมที่เป็นอกุศลมากกว่าการแสดงออก
ของกรรมที่เป็นกุศล โดยพบการแสดงออกทางกายกรรมและวจีกรรมมากที่สุดในจานวนใกล้เคียงกัน
และสาหรับด้านผลของกรรม (วิบาก) พบว่ามีกรรมดามีวิบากดามากที่สุดและแตกต่างจากผลของ
กรรม (วิบาก) ในข้ออื่นโดยสิ้นเชิง
2. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์พบว่า ในด้านเหตุเกิดแห่งกรรม ปรากฏตัวละครทั้ง 3 กลุ่มนี้ทาอกุศลกรรม
มากกว่ากุศลกรรม ซึ่งเหตุที่ทาให้เกิดอกุศลกรรมนี้พบ โมหะ มากที่สุดในตัวละครทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งมีความสัมพันธ์
กันกับแนวคิดของพระสมสุโขภิกขุ (2555, เว็ปไซต์) ที่กล่าวในทานองว่า ในบรรดากิเลสทั้ง 3 อย่างนั้น โมหะ
ถือเป็นตัวทีร่ ้ายกาจที่สุด เพราะเป็นกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ ไม่เหมือนกับ โลภะและโทสะ ที่เป็นเพียงกิเลส
ตัวน้อยนิดโดยเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น ต่างจากโมหะที่ได้เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้ว จะถือเป็น
ความหลงผิดที่เกาะติดอยู่ตลอด ถ้าไม่กาจัดออกไปด้วยสติปัญญาที่แท้จริงก็ไม่จางหายไป โดยจากข้อความนี้
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กล่าวได้ว่า โมหะ คือ เหตุเกิดแห่งกรรมที่ร้ายกาจที่สุด เมื่อเข้าไปอยู่ในจิตใจของตัวละครแล้ว การกระทาของ
ตัวละครมักจะเกิดจากโมหะเสียเป็นส่วนใหญ่
ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ตัวละครทุกกลุ่มทากรรมอันเกิดจาก โมหะ มากที่สุด
ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เป็นวรรณกรรมเชิงชู้สาว ซึ่งคาว่า
วรรณกรรมเชิงชู้สาวนั้น หมายถึงวรรณกรรมที่เป็นเรื่องราวความรักสามเส้าที่แย่งชิงคนรักกัน โดยปัญหาส่วน
ใหญ่ในเรื่องเกิดจากกามอารมณ์ของตัวละคร โดยตัวละครฝ่ายชายเองก็แสดงถึงพฤติกรรมความใคร่ที่มีต่อตัว
ละครเพศตรงข้ามบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นขุนแผนหรือขุนช้าง โดยกรรมของตัวละครส่วนใหญ่ที่เกิดจากโมหะนี้
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณดี น้าฟ้า (2543) ที่ศึกษาความขัดแย้งในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยพบ
ประเด็นความขัดแย้งระหว่างตนเองกับสังคม เพราะสังคมตั้งกฎกติกาไว้เพื่อไม่ให้พฤติกรรมของคนในสังคมก้าว
ล่วงกันจนทาให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งคนเราส่วนใหญ่นั้นก็มีสัญชาตญาณเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไป ต้องการ
สื บพันธุ์กับผู้ ที่พอใจ ต้องการครอบครองและเป็นที่รัก ฉะนั้นจึงเกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นและปรากฏอยู่ใน
วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ดังที่ วรรณดี น้าฟ้า (2543 หน้า 273) กล่าวไว้ว่า “ตัวละครในขุนช้างขุนแผน
เป็นตัวละครที่มีชีวิตจิตใจเป็นปุถุชนจริง ๆ ที่มากด้วยกิเลสตัณหา มีความโลภ โกรธ หลง ปรารถนาจะได้ในสิ่ ง
ที่ต้องการ โดยเฉพาะความต้องการด้านความรักและความเป็นเจ้าของ ความรักระหว่างเพศและความต้องการ
เป็นที่ยอมรับ”
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ตัวละครส่ วนใหญ่ทากรรมอันเกิดจาก โมหะ นั้นเป็นเพราะเรื่องราว ใน
วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องราวที่มีที่มาจากคนในสังคมจริง ๆ มิใช่เป็นตัวละครในอุดมคติ ที่พระเอก
หรือนางเอกจะดีงามไปเสียหมดทุกสิ่ง ทุกตัวหลายตัวมีความต้องการ ต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ
ส่วนทางด้านการแสดงออกของกรรม พบว่าตัวละครแสดงออกมาเป็นอกุศลกรรมมากกว่ากุศลกรรม
เช่นเดียวกันทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งตัวละครในกลุ่มของวันทองแสดงออกทางวจีกรรมที่เป็นอกุศลมากที่สุด ใกล้เคียงกับ
การแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศล ส่วนตัวละครในกลุ่มของขุนแผนนั้นทาอกุศลกรรมที่แสดงออกทางกายมาก
ที่สุด ใกล้เคียงกับการแสดงออกทางวาจา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวละครในกลุ่มวันทอง สาหรับตัวละคร
ในกลุ่มของขุนช้างทาอกุศลกรรมกรรมที่แสดงออกทางกายและทางวาจามากที่สุดและมีจานวนเท่ากัน
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในด้านการแสดงออกของกรรมของตัวละครทั้ง 3 กลุ่ม ปรากฏการแสดงออกที่
เป็นกายกรรมและวจีกรรมที่เป็นอกุศลใกล้เคียงกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจัดจ้านในการใช้วาจาสร้างกรรมที่
เป็นอกุศลของตัวละคร สมกับเป็นวรรณคดีที่มีที่มาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านเพราะใช้วาจาด่าทอ เสียดสี
ประชดประชันกันได้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องกับข้อมูลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ม.ป.ป.
, เว็ปไซต์) ที่ว่า “โครงเรื่องของนิทานเรื่องนี้ มีลักษณะเด่นคือ มีความคล้ายคลึงกับเพลงพื้นบ้านประเภทเพลง
โต้ตอบของหนุ่มสาวโครงเรื่องแบบชายสองแย่งหญิงหนึ่งตรงกับกลอนตับชิงชู้ และโครงเรื่องแบบเมียน้อยเมีย
หลวงตรงกับกลอนตับตีหมากผัวของเพลงพื้นบ้าน โครงเรื่องดังกล่าวเป็นแบบที่ชาวบ้านนิยมมาก”
สาหรับการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลกรรมนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ทาร้ายร่างกาย
กันซึ่งหน้าระหว่างตัวละคร โดยตัวละครที่ถูกทาร้ายมักเป็นตัวละครที่มีบทบาทอยู่ในฐานะที่ต่ากว่าตัวละครที่
ลงมือทาร้าย ซึ่งการทาร้ายร่างกายกันระหว่างตัวละครนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพี อุทีเพ็ ญตระกูล
(2551) ที่ศึกษาความรุนแรงในวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งปรากฏความรุนแรงทั้งหมด 7 ประเภท
ได้แก่ การบริภาษ การกลั่นแกล้ง การข่มขืน การต่อสู้ การทาศึกสงคราม การฆ่าและการประหารชีวิต จะเห็น
ได้ว่าการทาร้ายร่างกายกันของตัวละคร อยู่ในความรุนแรงที่ชัดเจนถึง 5 ประเภทจากทั้งหมด 7 ประเภท คือ
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การข่มขืน การต่อสู้ การทาศึกสงคราม การฆ่า และการประหารชีวิต ซึ่งความรุนแรงทั้ง 5 ประเภทนี้จาเป็นต้อง
ทาร้ายร่างกายกัน ส่วนการบริภาษและการกลั่นแกล้งนั้นไม่จาเป็นต้องทาร้ายร่างกายกันเสมอไป ซึ่งความ
รุนแรงเหล่านี้สอดคล้องกับการทาอกุศลกรรมที่แสดงออกทางกาย
ทางด้านผลของกรรมหรือวิบากของตัวละครทั้ง 3 กลุ่ม ปรากฏชัดเจนว่า มีผลกรรม ที่เป็นกรรมดา
มีวิบากดามากกว่าผลกรรมที่เป็นกรรมขาวมีวิบากขาวอยู่มาก โดยมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของ ปรีดา นวล
ประกอบ (2542 หน้า 257-258) ที่ศึกษาแก่นเรื่องจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยพบแก่นเรื่องทางด้าน
อารมณ์ของตัวละครมากที่สุ ด ซึ่งอารมณ์ดังกล่าวนั้นเป็นอารมณ์ร้ายที่ก่อให้ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่าง ๆ
มากมาย ดังความที่ว่า “แก่นเรื่องที่ปรากฏมากที่สุดคือแก่นเรื่องของอารมณ์ซึ่งปรากฏทั้งหมด 34 ตอน” และ
“อารมณ์ที่ปรากฏจะแสดงถึงสภาวะธรรมชาติในชีวิตมนุษย์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดารงชีวิตธาตุแท้ของ
มนุษย์ เรื่องเพศ รวมถึงสภาวะความเป็นจริงของมนุษย์ในด้านความรัก ความโกรธแค้น และความทุกข์ ” และ
“เมื่อมนุษย์ตกอยู่ ในห้ วงของอารมณ์จะขาดความยั้งคิด และก่อให้เกิดผลร้ายตามมามากมาย” จากความ
ดังกล่าวนี้แสดงถึงความสอดคล้องว่าแก่นเรื่องส่วนใหญ่นั้นมีตัวละครที่ทาอกุศลกรรมอันเกิดจากอารมณ์ร้าย
ซึ่งก่อให้เกิดผลร้าย หรือวิบากดาตามมามากมายนั่นเอง
นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์นี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมดากับทฤษฎีความ
ขัดแย้งในวรรณกรรม ซึ่งจะต้องมีอยู่ในทุกเรื่องเพราะเป็นหัวใจสาคัญของเรื่องราว ถ้าไม่มีความขัดแย้งก็จะไม่
เกิดเรื่องราวขึ้น ดังที่ บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517 หน้า 22) ได้กล่าวไว้ว่า “โดยธรรมชาติ เรื่องจะเกิดขึ้นก็
เพราะมีเหตุขัดแย้ง” ซึ่งในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนี้ปรากฏกรรมดามีวิบากดาเป็นจานวนมาก โดยกรรมดานี้
เกิดขึ้นจากการกระทาที่ไม่ดีของตัวละคร ทาให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้น โดยเฉพาะความขัดแย้งกัน
ระหว่างตัวละครกับตัวละคร ซึ่งสอดคล้องกันอย่างชัดเจนกับการทากรรมดาหรือกรรมชั่วกันระหว่างตัวละคร
กับตัวละคร
นอกจากนั้นยังกล่าวได้ว่า ที่กรรมดาหรือกรรมชั่วมีมากกว่ากรรมขาวนั้นเพราะกรรมดาคือสิ่งที่
ผิ ดปกติไปจากพฤติกรรมธรรมดาทั่ วไปของคน ส่ วนกรรมขาวคื อสิ่ งที่ ปกติไม่ผิ ดแปลกไปจากธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นการที่จะเกิดเรื่องราวที่น่าสนใจได้ต้องอาศัยความผิดปกตินี้ เพื่อสร้างความน่าสนใจ ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าขุนช้างไม่ทากรรมดา แย่งชิงวันทองไปจากขุนแผน เรื่องราวก็จะไม่มีอะไรน่าสนใจ ไม่น่าติดตาม เป็น
เพียงชีวิตเรียบง่ายของสองผัวเมีย
ฉะนั้ นกล่ าวได้ ว่ า กรรมด าหรื อกรรมชั่ วคื อส่ วนหนึ่ งของโครงเรื่ องที่ ในวรรณกรรมทุ กเรื่ อง
จาเป็นต้องมี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษากฎแห่งกรรมในวรรณคดีร่วมสมัยเดียวกันกับขุนช้างขุนแผน เช่น พระอภัยมณี
รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท ฯลฯ เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
2. ควรศึกษาลักษณะการลงโทษทัณฑ์ในวรรณคดีไทย ทั้งด้านเหตุและผล
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คน
ไทยที่เป็นผู้บริโภค 400 คนในย่านถนนสุขุมวิท 55 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์
เชิงถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สถิติสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน
พบว่า (1.) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 19 – 27 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่ วนตัว สถานะโสด มีรายได้ในการ
ปฏิบัติงานต่อเดือนมากกว่า 38,001 บาทขึ้นไป (2.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 กับเพื่อน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ อาศัยใกล้ย่านถนนสุขุมวิท 55 ค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง 500 บาท ในช่วงเวลา 17.00-21.00 น. ในวันเสาร์และอาทิตย์ (3.) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน (4.) ปัจจัย
ด้านส่ว นประสมทางการตลาด สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนน
สุขุมวิท 55 ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริมการตลาด มีความสั มพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก (5.)
แรงจูงใจด้านเหตุผล ด้านกรรมวิธีการปรุง ท่าอย่างมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
รับ ประทานอาหารญี่ปุ่ นในย่ านถนนสุ ขุมวิท 55 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่่าโดยมีสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ (r) มีค่าเท่ากับ .209
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, แรงจูงใจ, พฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่น
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study marketing mix factors and motivation
influencing consumers’ behavior consuming Japanese food on Sukhumvit 55 street,
classified by gender, age, education level, marital status, occupation and income. The
sample in this research is 4 0 0 Thai consumers in Sukhumvit 5 5 street give a
questionnaire. Various Statistical techniques were analyzed the data such as
percentage value, mean score, t-test, one way analysis of variance, pair differences are
analyzed by Scheffe, multiple regression , Pearson product moment correlation
coefficient
The results are shown as follows: (1.) With respect to the demographic factor,
most respondents were female, aged between 1 9 to 2 7 years, holding bachelor
degrees, business employees, single and having average monthly income more than
38,001 baht. (2.) Most respondents ate Japanese Food on Sukhumvit 55 with friend,
4 times per month, lived near Sukhumvit 55 street, spending 500 baht a time, between
5.00 p.m. and 9.00 p.m. ,on Saturdays and Sundays. (3.) The difference in gender, age,
education level, marital status, occupation, income influenced differences in the
consumers’ behavior of consuming Japanese food on Sukhumvit 55. (4.) Marketing mix
on product, price, promotion were able to predict consumers’ expenses of consuming
Japanese food on Sukhumvit 5 5 . Product, Price, Promotion had a positive linear
relationship. (5.) Rational motive, high quality Japanese food cooking on Sukhumvit 55
Street was related to the consumers’ expenses of consuming Japanese food on
Sukhumvit 5 5 had a low positive direction relationship and correlation coefficient (r)
was .209
Keywords: Marketing Mix, Motivation, Consumers’ Behavior Consuming Japanese
food
บทนา
อาหารญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคคนไทย เนื่องจาก
รสชาติที่โดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ ท่าให้เกิดร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยจ่านวนมากเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แม้จะมีการแข่งขันทางธุรกิจในระดับสูง แต่ธุรกิจร้านอาหาร
ญี่ ปุ่ น ยั ง คงได้ รั บ ความนิ ย มของคนไทยและมี อั ต ราการเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี มู ล ค่ า ตลาด
ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท ขณะปี 2556 มีมูลค่า
ประมาณ 17,000 ล้ านบาท โดยมีการเติบโตขึ้นถึงร้อย 13 (มาร์เก็ตเธียร์ , 2557) แสดงถึงธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจและยังคงมองเห็นโอกาสในการลงทุนทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ด้านความนิยมของร้ านอาหารประเภทอื่นๆ เปรียบเทียบกับร้านอาหารญี่ปุ่น ปี 2555
มูลค่าตลาดร้ านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร มีมูลค่าตลาด 85,466 ล้านบาท คาดว่า ในปี
2556 จะมีมูลค่า 97,431 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14 โดยร้านอาหารประเภทไก่และเบอร์เกอร์ ชาบู
และอาหารญี่ปุ่น มีมูลค่าตลาดในสัดส่วนที่สูงสุดในสามล่าดับแรก โดยพบว่า ประเภทร้านอาหารที่มี
อัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย ได้แก่ ร้านอาหารไทย ร้านชาบู ร้านอาหารปิ้งย่าง และ
ร้านอาหารญี่ปุ่น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) โดยสังเกตได้ว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้ร้านอาหารเหล่านี้มี
อัตราการเติบโตสูง ได้แก่ กระแสความนิยมรับประทานอาหารกรรมวิธีแบบเอเชียที่มีวิธีการปรุงอย่าง
พิถีพิถัน มีรสชาติกลมกล่ อม อร่ อยถูกปากคนไทย สามารถรับประทานร่ว มกันได้ รวมถึงการท่า
การตลาดของผู้ประกอบการที่ขยายสาขา ควบคู่ไปกับการขยายตราสินค้าออกมาเป็นตราสินค้าย่อย
เพื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน โดยชูจุดแข็งในด้านความรวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม คุณภาพและ
ความหลากหลายของอาหาร อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ
ถนนสุขุมวิท 55 หรือซอยทองหล่ อ เป็นสถานที่ที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนเมืองใน
ปัจจุบัน เป็นแหล่งหนึ่งที่มีสถานประกอบการจ่านวนมาก ทั้งเพื่อรับประทานอาหาร และสังสรรค์ ทั้ง
ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่จ่านวนมากและได้ รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน ด้วย
เหตุนี้จึงท่าให้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในซอยทองหล่อรุนแรงมากขึ้น
จ่าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องทราบความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อ
ก่าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองลูกค้า จากเดิมการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมี
การให้ส่วนลดกับลูกค้าในช่วงแรกเพียงอย่างเดียว ย่อมน่ามาซึ่งการตัดราคาระหว่างผู้ประกอบการ
ขณะที่ภาวะต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน แรงงาน รวมถึงค่า
เช่าสถานที่ ก็ยิ่งเป็นปัจจัยบี บคั้นให้ก่าไรของธุรกิจลดลง แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องบริการไม่ว่าจะ
เป็ น รสชาติอาหาร ความหลากหลายของอาหาร การตกแต่ งร้าน การโฆษณา ให้ ดียิ่งขึ้ น ดังนั้ น
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจ่าเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ และน่าไปพัฒนาเพื่อ
ดึงดูดลูกค้าในย่านทองหล่อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นและผู้สนใจในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท จ่าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ามารถท่านายพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ที่สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55
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ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
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พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

แรงจูงใจทางอารมณ์และเหตุผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานต่อเดือน สถานสภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ่าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55
3. ด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์และด้านเหตุผล สามารถท่านายพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (วิไลพร สุตันไชยนนท์, 2556) กล่าวว่า
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ท่าการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรือจ่า นวนของคนที่มีอยู่ใน แต่ละ
สังคม ภูมิภาค และระดับโลก (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) กล่าวว่า คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ เพศ อายุ การศึกษา
และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
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2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2546) กล่าว
ว่า ส่วนประประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ่าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Schiffman, & Kanuk, 2007) กล่าวว่า
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท่าการค้นคว้า การซื้อ การใช้ การประเมิน และการ
ใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การ
ตัดสินใจแต่ละคนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และยังรวมถึงลักษณะของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภคในแง่ต่างๆ ต่อไปนี้คือ ซื้ออะไร ซื้อท่าไม ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อที่ไหน ซื้อบ่อยแค่ไหน และใช้สินค้า
บ่อยแค่ไหน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2552) กล่าวว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดตนเอง
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ด้านเหตุผลและอารมณ์ (Hellriegel, et al. 2001)
กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันต่อบุคคลหรือแรงผลักดันภายในบุคคล ที่ส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมเฉพาะทิศทางไปสู่เป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2552) กล่าวว่า สิ่งจูงใจแบ่ง
ออกเป็น สิ่งจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ ซึ่งสิ่งจูงใจด้านเหตุผล หมายถึง สิ่งจูงใจหรือจุดมุ่งหมาย
ซึ่งถือเกณฑ์เศรษฐกิจหรือใช้หลักเหตุผล และสิ่งจูงใจด้านอารมณ์ หมายถึง การเลือกจุดมุ่งหมาย
ตามหลักเกณฑ์ความรู้สึกส่วนตัวหรือดุลยพินิจส่วนตัว
วิธีการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ โ ภคชาวไทยที่ มี พ ฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55 เนื่องจากไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการ
ค่านวณหาจากสูตร n = Z2/ 4E2 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้เท่ากับ
385 คน และเก็บเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
1. วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับสลากเพื่อเลือก
กลุ่มตัวอย่างสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมร้านอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 จากจ่านวน 8 แหล่ง
(Travel kapok, 2556) โดยจับสลากขึ้นมา 4 แหล่ง คือ Market Place Thonglor, Arena 10, Fifty
fifth Thonglor, J- Avenue
2. วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
สถานที่โ ดยหากลุ่ มตัว อย่ างที่เคยรับประทานอาหารญี่ปุ่น ในย่านถนนสุขุมวิท 55 ที่ยินดีให้ ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบจ่านวนกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลแล้วน่ามาประยุกต์เป็น
ลักษณะข้อค่าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อพฤติกรรม
การรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55 มีลักษณะค่าถามแบบเลือกตอบ (check List)
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55 เป็นค่าถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Sementic Differential Scale โดยใช้คะแนน
รวมแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เพื่อวัดปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารในย่านสุขุมวิท 55
ค่าถามระดับความถี่ที่เคยรับประทานประเภทอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55โดยใช้คะแนน
รวมแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55
ค่าถามด้านแรงจูงใจด้านอารมณ์และแรงจูงใจด้านเหตุผล โดยใช้คะแนนรวมแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ค่าถามบุคคลที่มีอิทธิพลในการจูงใจต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารใน
ย่านสุขุมวิท 55 ลักษณะค่าถามเป็นการประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions)
ค่าถามบุคคลที่ออกไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดในย่านสุขุมวิท 55 และแรงจูงใจใน
การตัดสินใจออกไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดในย่านสุขุมวิท 55 ลักษณะของแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เป็น แบบเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55
ค่าถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55
ลักษณะของ
แบบสอบถามประกอบด้วย เป็นค่าถามปลายเปิด (Open-End) ในด้านความถี่และค่าใช้จ่ายในการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55 และแบบเลือกตอบ (Check List) ในด้านช่วงเวลาและ
วันที่ออกมารับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านสุขุมวิท 55 มากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผลเป็นความถี่ร้อยละ
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ
โดยใช้สถิติในการทดสอบ T-Test, One-Way Anova, Sheffe , Multiple regression Analysis,
Pearson Moment Correlation Coefficient
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่มี พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีจ่านวน
246 คน คิดเป็ น ร้อยละ 61.5 มีอายุระหว่าง 19 - 27 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.0 มีต่าแหน่งประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ,ค้าขาย ,เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีรายได้ที่ได้รับจาการปฏิบัติงานต่อเดือน
ตั้งแต่ 38,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48.5
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.048
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ด้ า นราคา ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารญี่ ปุ่ น ในย่ า นถนนสุ ขุ ม วิ ท 55
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.989
ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนน
สุขุมวิท 55 โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.053
ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนน
สุขุมวิท 55 โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์และด้านเหตุผล
ข้อมูลด้านแรงจูงใจด้านอารมณ์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.928
ข้อมูลด้านแรงจูงใจด้านเหตุผล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
ข้อมูลด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการจูงใจไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุ มวิท 55
โดยรวมอยู่ในระดับ มีอิทธิพลมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.507 พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมีอิทธิพล
มาก คือ ตัวท่านเอง, เพื่อน และแฟน/คนรัก
บุคคลที่มักจะออกไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 มากที่สุด คือ ไปกับ
เพื่อน รองลงมา คือ ไปกับบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40.0, 36.3 ตามล่าดับ
แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 มากที่สุด
คือ ใกล้บ้าน คิดเป็นร้อยละ 43.8
ข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 จ่านวนครั้ง ส่วนใหญ่
/เดือน คือ จ่านวน 4 ครั้ง/เดือน รองลงมา คือ 2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.5, 21.8 ตามล่าดับ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในแต่ละครั้งเมื่อ รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท
55 ส่ ว นใหญ่ คื อ จ่ า นวน 500 บาท/ครั้ ง และ 1000 บาท/ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.3, 14.5
ตามล่าดับ
ข้อมูลช่วงเวลาที่มักไปรับประทานอาหารมากที่สุด คือ ช่วงเวลาเย็น (17.01-21.00. น.)
รองลงมา คือ ช่วงเวลาบ่าย (13.01-17.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 79.0 และ 18.0 ตามล่าดับ
ข้อมูลช่วงวันในการออกไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 มากที่สุด คือ
เสาร์ – อาทิตย์ รองลงมา คือ จันทร์- ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 68.3 และ 29.5 ตามล่าดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานสภาพสมรส อาชีพและ รายได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นใน
ย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นใน
ย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้านความถี่ในการรับประทาน
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อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน, ด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีสถานสภาพสมรสที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้านค่าใช้จ่าย
ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน และด้านวันที่มักออกไปรับประทาน
อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55
สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่น
ในย่ า นถนนสุ ขุ ม วิ ท 55 แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส่ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ในด้ า นความถี่ ใ นการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุ ขุมวิท 55 ต่อเดือน, ด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน, ด้านช่วงเวลาที่มักไปการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55
สมมติ ฐานที่ 1.6 ผู้ บริโภคที่มี รายได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ในด้านความถี่ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน, ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน และด้านช่วงเวลาที่มักไป
การรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ่าหน่าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านความหลากหลายของอาหาร และด้านความรวดเร็วใน
การให้บริการ มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ มีจ่านวนร้านให้เลือก
สมมติ ฐานที่ 2.2 ปัจ จั ยด้านราคา โดยด้านที่มีความสั มพันธ์ ทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ
สมมติ ฐานที่ 2.3 ปั จ จั ยด้า นการส่ งเสริ มการตลาด โดยด้า นที่มีค วามสั ม พันธ์ ทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านมีโฆษณาที่ให้รายละเอียดของร้าน เช่น
แผ่นพับ นิตยสาร
สมมติฐานที่ 3 ข้อมูลด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์และด้านเหตุผล สามารถท่านาย
พฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ด้านเหตุผล ด้านกรรมวิธีการปรุง ท่าอย่างมีคุณภาพ มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับต่่า โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (r) มีค่าเท่ากับ
.209
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นใน
ย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน
1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมี พฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า เพศหญิงมีความถี่ที่มักออกไป
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ในวันเสาร์ อาทิตย์ สูงกว่าเพศชาย ขณะที่เพศชาย
มีการใช้จ่ายในแต่ละครั้งสูงกว่าเพศหญิง แสดงถึง เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญี่ปุ่นที่แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมการในการเลือกท่ากิจกรรมนั้นๆของเพศแต่ละเพศ ซึ่ง
สอดคล้ องงานวิจั ย ของ (รุ่ งทิวา ดุษฎีเชษฐากุล , 2552) พบว่า พฤติกรรมผู้ บริโภคในการเลื อก
ร้านอาหารญี่ปุ่น ในอ่าเภอเมืองเชียงราย เพศหญิงเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ และนิยม
รับประทานอาหารญี่ปุ่น ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์
1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 37 – 45 ปี
มีความถี่ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือนสูงที่สุด ขณะที่ผู้บริโภคที่มี
อายุ 46 – 54 ปี มีค่าใช้จ่ายในการรับประทาน แต่ละครั้งมากที่สุด จากข้อมูล ผู้บริโภคที่มีอายุ 37
– 45 ปี เป็ น กลุ่ มที่ มีศั กยภาพในด้ านความถี่สู งที่สุ ดและมี ค่าใช้จ่า ยที่ สู งเป็นอั นดั บสามในการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่น ขณะที่ผู้บริโภคที่มีอายุ 46 – 54 ปี มีความถี่ในการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นต่่าที่สุด แต่เป็นกลุ่มที่มี ค่าใช้จ่ายในการรับประทานแต่ละครั้งสูงที่สุด แสดงถึง กลุ่มอายุที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่แตกต่างกัน กลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าย่อมมี
พฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกับกลุ่มคนที่อายุมากกว่า เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
แสดงออกแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึก เหตุผล ความคิด รสนิยม ประสบการณ์ วุฒิภาวะ ล้วนมีผล
ต่อพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ (ภาวินี กาญจนาภา, 2554) กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
ความชอบหรื อสนใจในกิจกรรมที่แตกต่างกัน และสนใจในผลิ ตภัณฑ์ต่างประเภทกัน และสื่ อที่
องค์กรธุรกิจเลือกใช้เพื่อเข้าถึงบุคคลในวัยต่างๆ เหล่านี้ก็แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุของบุคคล
1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่ น ในย่ านถนนสุ ขุ มวิ ท 55 แตกต่า งกัน อย่างมีนั ยส่ า คัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 พบว่า ด้ านระดั บ
การศึกษาในระดับปริญญาโท มีความถี่ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 สูง
ที่ สุ ด แสดงถึ ง กลุ่ ม การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจ การเลื อ กสรร เช่ น เมนู อ าหาร
ร้านอาหาร จากกระบวนในการคิดวิเคราะห์ เป้าหมาย เหตุผล ความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการรั บประทานอาหารญี่ปุ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องแนวคิด ของ (รจิต
ลักษณ์ แสงอุไร, 2548) กล่าวว่า ผู้ที่มีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบในแง่ที่สามารถเข้าใจเรื่องราวที่
ยากๆได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้รับสารที่ดีกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อฟังแล้วจะถูกโน้มน้าวได้ง่าย
ขึ้นด้วย ความจริงแล้วผลอาจตรงกันข้ามก็ได้ เพราะคนที่มีความรู้มักมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และ
ไม่ใช่คนที่คล้อยตามหรือเชื่ออะไรได้ง่ายๆ
1.4 ผู้บริโภคที่มีสถานสภาพสมรสที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า สถานภาพโสดมี
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ความถี่ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน สูงที่สุด ด้านสถานภาพ
หม้ า ย/ หย่ า ร้ าง/ แยกกัน อยู่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ ประทานญี่ปุ่ น แต่ ล ะครั้ ง สู ง ที่สุ ด แสดงว่ า
สถานภาพมีส่วนส่าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล โดยบุคคลที่มีสถานภาพโสด ย่อมมีการตัดสินใจที่
มีอิสระมากกว่าบุคคลที่แต่งงานแล้ว ท่าให้สามารถด่าเนินพฤติกรรมต่างๆได้สะดวกกว่า
1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/ เจ้าของกิจการมีความถี่ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน สูง
ที่สุด ขณะที่พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ มีค่าใช้จ่ายในการรับประทานญี่ปุ่น แต่ละครั้งสูงที่สุด
รองลงมาคืออาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย/ เจ้าของกิจการ แสดงถึง กลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการรับประทานที่แตกต่างกัน เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลให้ มีปัจจัยด้านรายได้
เวลา กลุ่มบุคคลที่พบเพื่อสังสรรค์ แตกต่างกันไปด้วย ย่อมท่าให้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตในสภาพ
สังคมที่ต่างออกไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) กล่าวว่า อาชีพของ
บุคคลน่าไปสู่ความจ่าเป็นและความต้องการสินค้าบริการที่แตกต่างกัน ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ
(Kotler, 2009) กล่าวว่า อาชีพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่าง
กัน
1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05
พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานต่อเดือนตั้งแต่ 38,001 บาทขึ้นไป มีความถี่ใน
การรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ต่อเดือน สูงที่สุด แสดงถึง กลุ่มรายได้ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงานต่อเดือนที่แตกต่างกันย่อมมี พฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน จากปัจจัยด้าน
รายได้ที่ส่งผลต่อก่าลั งในการใช้จ่าย ผู้ที่มีรายได้มากก็มักมีก่าลังการใช้จ่ายมาก ท่าให้มีโอกาสใน
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการที่มีความถี่มากกว่า และการใช้จ่ายต่อครั้งที่มากกว่า ผู้ที่มีรายได้น้อย
กว่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข อง (Kotler, 2009) กล่ า วว่ า สภาพเศรษฐกิ จ (Economic
Circumstance) หรือรายได้ (Income) จะมีผลกระทบต่อสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สถานภาพเหล่ านี้ป ระกอบด้วยรายได้ การออม อ่านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่าย
สอดคล้องกับ (ภาวินี กาญจนาภา, 2554) กล่าวว่า ผู้ บริโภคที่มีรายได้สู งมีความสนใจในสิ นค้า
ฟุ่มเฟือยและมีคุณภาพดีมากกว่าผู้ บริโ ภคที่มีรายได้ต่า ซึ่งมีแนวโน้มที่ให้ ค วามสนใจต่อสิ นค้ า
อุปโภคบริโภคที่จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิต
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ่าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นใน
ย่านถนนสุขุมวิท 55 พบว่า
2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นใน
ย่านถนนสุขุมวิท 55 ด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แต่ละครั้ง
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของอาหาร มีจ่านวนร้านให้
เลือก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 สูง ได้รับการบริการด้านความหลากหลายของอาหาร มีจ่านวนร้านให้
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เลือก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ที่มีสูงตามไปด้วย เนื่องจากย่านถนนสุขุมวิท 55 เป็น
แหล่งรวมของร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ที่มีเมนูให้เลือกสรรตามความต้องการของลูกค้าซึ่ง
คือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้ร้านอาหารในย่านนี้ที่มีการบริการครบสมบูรณ์ ผู้บริโภคยินดี
จ่ายค่าอาหารสูงขึ้นตามความต้องการบริการที่หลากหลาย และรวดเร็วทันใจกว่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ชนสรณ์ โตกราน, 2551) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขต
อ่าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี เหตุผลส่าคัญในการตัดสินใจรับประทานอาหารญี่ ปุ่นที่สุด คือ มีรายการ
อาหารให้เลือกมากมาย ความสะอาด สดใหม่
2.2 ปัจจัยด้านราคา สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุขุมวิท 55 ด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 แต่ละครั้ง
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกั น ได้แก่ ด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ แสดงถึงว่า
ผู้บ ริ โ ภคใช้จ่ ายในการรั บ ประทานอาหารญี่ปุ่นสู งขึ้น อาหารญี่ปุ่นก็มี รสชาติที่ดี ขึ้นตามไปด้ว ย
เนื่ องจาก รสชาติอาหารที่ดีแสดงได้จากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ความสด ความพิถีพิถัน
กรรมวิธีการปรุง ฝีมือของผู้ ปรุ งอาหาร ย่อมสร้างมูล ค่าที่ผู้บริโ ภคยินดีจ่าย เพื่อให้ ได้รับความ
เอร็ดอร่อยที่สูงขึ้นตามไปด้วย
2.3 ปัจ จัย ด้านการส่ งเสริมการตลาด สามารถท่านายพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารญี่ปุ่ น ในย่ านถนนสุ ขุมวิท 55 ด้านค่าใช้ จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนน
สุ ขุ ม วิ ท 55 แต่ ล ะครั้ ง โดยด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ได้ แ ก่ ด้ า นมี โ ฆษณาที่ ใ ห้
รายละเอียดของร้าน เช่น แผ่นพับ นิตยสาร แสดงถึงว่า ผู้บริโภคใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร
ญี่ปุ่นสูงขึ้น ก็มีโฆษณารายละเอียดของร้านมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงเมนูที่น่าสนใจ และ
จุดเด่นของร้านอาหาร เนื่องจาก เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล จึงเกิดความสนใจในอาหาร และเลือกที่
รับประทานอาหาร ย่อมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆจากการน่าเสนอของโฆษณา เช่น
วัตถุดิบหายาก ความเป็นมาของวัตถุดิบ เมนูล ด แลก แจก แถม ย่อมสร้างความต้องการ ของ
ผู้บริโภค ท่าให้ผู้บริโภคยินดีที่จะใช้จ่าย เพื่อแลกกับคุณค่านั้นๆ
3. ข้อมูลแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์และด้านเหตุผล สามารถท่านายพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
แรงจูงใจ ด้านเหตุผล ผู้บริโภคมีความคิดเห็น ด้านกรรมวิธีการปรุง ท่าอย่างมีคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันใน ระดับต่่า ด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่าน
ถนนสุ ขุมวิท 55 แต่ล ะครั้ง พบว่า ผู้ บริโภคจ่ายค่าอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุ ขุมวิท 55 ที่สู ง ได้
รับประทานอาหารญี่ปุ่น ที่มีกรรมวิธีการปรุง ท่าอย่างมีคุณภาพที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากกรรมวิธี
การปรุงที่ดี แสดงถึงว่าร้านมีความสามารถในด้านกระบวนการการจัดการด้านระบบอาหาร และ
ความสามารถของผู้ปรุงอาหาร รวมถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภค ย่อมสร้างมูลค่าของอาหารตามไปด้วย
เพื่อท่าให้ผู้บริโภคยินดีที่จ่ายตามสิ่งที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ ป ระกอบการต้ อ งค่ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ ของลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่จากงานวิจัยที่มีศักยภาพจากข้อมูลประกอบด้วย เพศหญิง อายุ 19 – 27 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ 38,001 บาทขึ้นไป ถือเป็น
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กลุ่มที่มีเวลา ก่าลังทรัพย์ และมีวิถีการด่าเนินชีวิต ที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งควรให้เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก และจัดรูปแบบในการตอบสนองลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มนี้
2. ผู้ประกอบการสามารถขยายกลุ่มลูกค้าที่มี ความสามารถในการบริโภคกลุ่มอื่น ที่มี
ศักยภาพ อาทิ กลุ่มอายุ 37-45 ปีและ 46-54 ถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอื่น แต่จ่านวน
ความถี่ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นน้อยกว่ากลุ่มเพิ่งเริ่มท่างาน ต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนี้
มาใช้บริการให้มีความถี่ที่สูงขึ้น และผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพใน
การใช้บริการ ถือเป็นกลุ่มที่มักรับข้อมูล ข่าวสาร ในการพิจารณาตัดสินใจ จึงจ่าเป็นต้องสร้างบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการข้อมูล ข่าวสารแก่กลุ่มนี้
3. ผู้ประกอบการควรพัฒนาให้มีเมนูอาหารที่หลากหลาย และด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ อาทิเช่นสร้างปฏิทินเมนูอาหารพิเศษต่างๆ ในแต่ละรอบเดือน เพื่อให้ร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน
สุขุมวิท 55 เพราะเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ รวมถึงกลับมาใช้บริการซ้่าอีก
4. ผู้ บ ริ โ ภคค่ า นึ ง ถึ ง จ่ า นวนร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น ให้ เ ลื อ กในย่ า นสุ ขุ ม วิ ท 55 ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง
แม่เหล็กดึงดูดผู้บริโภค แต่จ่านวนร้านอาหารญี่ปุ่นก็เป็นคู่แข่งทั้งทางตรงและยังมีร้านอาหารประเภท
อื่นๆซึ่งเป็นคู่แข่งทางอ้อม จ่าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องสร้างความแปลกใหม่ ไม่จ่าเจ รวมถึง
การวางแผน ตั้งแต่ท่าเลของร้านอาหาร การออกแบบร้านอาหาร การออกแบบเมนูอาหาร ให้เหมาะ
กับฤดูกาล เทศกาล โดยค้นหาสิ่งทีผ่ ู้บริโภคสนใจ เพื่อสร้างความแปลกใหม่
5. ผู้ประกอบการควรสร้างโฆษณา รายละเอียดของร้าน เช่น เสนอความเป็นมาของร้าน
เมนู อาหาร เรื่ องราวขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนมาเป็นวัตถุดิบในร้าน สร้างเรื่องราวของ
เมนูอาหารญี่ปุ่น ความเป็นมาของพ่อครัวแม่ครัว ความเป็นมาของเจ้าของร้าน เพื่อเพิ่มคุณค่า และ
ความสนใจของผู้บริโภค
6. ผู้ ป ระกอบการควรสร้ า งรู ป แบบของร้ า นอาหาร การบริ ก าร เมนู อ าหารญี่ ปุ่ น ที่
แตกต่างจากร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไป รวมถึงให้ลูกค้ามีส่วนร่วมระหว่างการรับประทานอาหาร เช่น มี
ชุดแต่งตัว ให้ ตามแนวทางของร้ าน ชุดแฟนซี ชุด ประจ่าชาติ ชุดตามเทศกาล เป็นต้น เนื่องจาก
ร้ า นอาหารที่ มี ชื่ อ เสี ย งและได้ รั บ ความนิ ย ม ไม่ จ่ า เป็ น ต้ อ งมี อ าหารอร่ อ ยเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่
จ่าเป็นต้องท่าให้ลูกค้าประทับใจสูงสุดในภาพรวมทั้งหมด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นในย่านพื้นที่อื่นๆและ
น่ ามาเปรี ย บเที ย บกับ ย่ า นถนนสุ ขุ มวิ ท 55 เนื่องจากแต่ล ะพื้ นที่ มีค วามแตกต่า งกั น ทั้ง ลั ก ษณะ
ประชากร สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม ท่าให้สามารถเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่นในย่าน
พื้นที่อื่นๆ ที่แตกต่างกัน
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารในประเภทอื่นๆ ทั้งใกล้เคียง
และแตกแต่งกัน และน่ ามาเปรี ยบเทียบกับย่านถนนสุ ขุมวิท 55 เนื่องจากอาหารประเภทต่างๆมี
จุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ท่าให้ สามารถเห็นความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เลือกอาหาร
ประเภทอื่นๆ ที่แตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้
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พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)
CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING MIX (7Ps) OF TRADITIONAL RETAILER
สมพล ทุ่งหว้า1
1

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง sptwa@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์คือ (1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โช
ห่วย)
ผลการวิจัยพบว่า (1) การซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แล้วคือต้องการ
อย่างเร่งด่วน ความถี่ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็น 1-2 ครั้งต่อเดือน สาหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อ
สินค้าส่วนใหญ่คือ ซื้อสินค้ามาใช้เอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งส่วนใหญ่เป็น ต่ากว่า 100 บาทต่อครั้ง
ประเภทของสินค้าที่ซื้อส่ วนใหญ่คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้าอัดลม น้าผลไม้ สาหรับ
ช่วงเวลาในการซื้อ ส่วนใหญ่จะซื้อในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. และ พบว่า ระยะทางในการเดินทาง
มายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แล้วมีระยะทางน้อยกว่า 30 เมตร (2) ส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) พบว่า โดยรวมแล้ว ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ระดับความ
คิดเห็ น อยู่ ในระดับ ปานกลางโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
คาสาคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps), ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)
ABSTRACT
This research was conducted with a survey, with two objectives: (1) to study
traditional retailers’ consumer behavior and (2) to study traditional retailers’ marketing
mix (7Ps).
There are two findings from the research. (1 ) The purchasing products from
traditional retailers is the consumers’ urgent need, with a purchasing frequency of 1-2
times per month. Their purpose for the purchase is mainly for their personal use, and
they spend less than 1 0 0 baht per visit. With regard to the type of products, the
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consumers buy mainly non-alcoholic beverages, such as soft drinks and fruit juice.
They often purchase between 6:01 p.m. and 10:00 p.m. In addition, it was found that,
most of the customer have the distance to the traditional retailers is less than 3 0
meters. (2) Moreover, the findings show that the overall traditional retailer’s marketing
mix (7 Ps) was scaled at a high level. After considering each aspect of the marketing
mix (7Ps), the researcher found that the aspects of the marketing mix (7Ps) that were
scaled at a high level are the physical environment, the personnel, the price, and the
marketing promotion respectively. The aspects of the marketing mix (7 Ps) that were
scaled at a moderate level are the process, the product, and the distribution channel
respectively.
Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix (7Ps), Traditional Retailer
บทนา
ธุรกิจค้าปลีกคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการไปสู่ “ผู้บริโภคคนสุดท้าย”
โดยอาจจะรับสินค้ามากจากผู้ผลิต หรือรับสินค้ามาจากผู้ค้าส่ง วิวัฒนาการธุรกิจค้าปลีกมีมายาวนาน
หลายพันปี ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสินค้า และใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนอย่างเงินตราจน
แพร่หลาย พัฒนาการเป็นการค้าขายเกิดขึ้น เส้นทางการค้าที่รุ่งเรืองตั้งแต่ยุคเส้นทางสายใหม่ มาเป็น
เส้นทางเดินเรือโบราณ จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองมากมายมหาศาล (สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย), 2014)
การค้าปลีกในสังคมไทยส่วนใหญ่ในอดีตจะเป็นลักษณะผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือ
ร้านค้าปลีกโชห่วย ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมาช้านาน เพราะเป็นการ
จ้างงานและเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ จากรายงานผลสารวจผู้บริโ ภคด้านการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางค้าปลีกดั้งเดิม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ของบริษัท เดอะ นีลเส็น (ประเทศไทย) จากัด ระบุว่า
ร้านโชห่วยมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงจากร้อยละ 52 ในปี 2550 เหลือร้อยละ 45 ในปี 2555 และมี
แนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 40 ในอีก 5 ปีข้างหน้า (อรพิมล สุ วรรณวาล, 2558) โดยร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทาเลที่ใกล้แหล่งชนชุม เช่น ตลาด โรงเรียน ย่านชุมชุน เพื่อให้บริการขาย
สินค้าหลากหลายชนิด ซึ่งจะมีลักษณะเป็นบ้าน ห้องแถว อาคารพาณิชย์ ที่มีพื้นที่ไม่มากหนัก ไม่มี
การตกแต่งหน้าร้าน สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายจะเป็นสินค้าอุปโภคที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต เช่น ยาสีฟัน
สบู่ ยาสระผม น้าปลา น้าตาล เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น การจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ และ
ไม่เป็นหมวดหมู่ โดยจัดวางสินค้าตามความสะดวกในการขาย เป็นธุรกิจในครัวเรือน ลักษณะการ
บริหารเป็นแบบเจ้าของคนเดียวหรือครอบครัวไม่ซับซ้อน ด้วยการซื้อมาและขายไป ใช้เงินทุนไม่มาก
นัก และไม่มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารและจัดการ จุดเด่นคือ อยู่ใกล้ที่อยู่
อาศัยของผู้บริโภค ทาให้สะดวกในการใช้บริการ และมีราคาย่อมเยา จึงตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ซึ่งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเหล่านี้เติบโต และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในสังคมไทยมา
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ช้านาน โดยที่แทบจะไม่มีการพัฒนาและเปลี่ ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
เหตุผลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ร้านค้าปลีก(โชห่วย)ไม่มีการเจริญเติบโต
เมื่อเข้ามาสู่ยุ คโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างของธุรกิจค้าปลี ก จาก
รูปแบบเดิมที่กล่าวข้างต้นให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคมากขึ้นโดยนาแนวคิด
มาจากการลงทุน จากประเทศในธุร กิจค้าปลี กขนาดใหญ่และร้านค้าปลี กค้าสมัยใหม่ ( Modern
Trade) เกิดขึ้น เป็ น จานวนมาก รวมถึงนายทุนต่างๆมีการร่วมทุนกับองค์กรต่างชาติในการก่อตั้ง
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยไปอย่างมาก การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปี การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนตลาดธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และเนื่องจากองค์กร
เหล่านี้ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีอานาจต่อรองกับผู้ผลิตสูงจึงทาให้ขายสินค้าในราคาที่ต่า มีชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นตัวการันตีคุณภาพ การรับประกัน รวมถึงการลด แลก แจก แถม จูงใจผู้บริโภค จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ า วส่ ง ผลให้ ร้ า นค้ าโชห่ ว ย ประสบปั ญ หาผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารน้ อ ยลง และ
ก่อให้เกิดการลดลงของร้านค้าโชห่วยเป็นจานวนมาก ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถปรับตัวหรือพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อเผชิญกับการแข่งขันได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้บริโภคที่จาเป็นต้องใช้บริการร้านค้า
ปลีกขนาดเล็ก หรือโชห่วยอยู่
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นย่านธุรกิจการค้ามากมาย
เป็ น เขตที่อยู่ ร ะหว่างกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ทาให้ มีประชากรที่หลากหลายด้านความคิด จึง
เหมาะสมที่ จ ะเป็ น ตั ว แทนของประชากรทั้ งประเทศได้ ผู้ บ ริโ ภคซึ่ ง อาศั ย ในจัง หวั ด สมุท รสาคร
บางส่วนยังมีปัจจัยข้อจากัดต่างๆ เช่น รายได้ การเข้าถึง หรือการไม่มีตัวเลือก ทาให้ผู้บริโภคเหล่านี้มี
การใช้จ่ายในปริมาณที่ต่า ซื้อเพียงสินค้าอุปโภคหรือบริโภคที่จาเป็นเท่านั้น ดั งนั้นการไปใช้บริการ
จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือโชห่วยจึงมีความจาเป็น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนามาใช้ประโยชน์
ในการปรับกลยุทธ์การดาเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและอยู่
รอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร
2. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัด
สมุทรสาคร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร
2. ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันตาม
ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ(Survey Research) โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ในการกาหนดขนาดตัวอย่างผู้วิจัยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane(Yamane, 1973)
โดยใช้ขนาดจานวนประชากรมากกว่า 400,000 คน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างเป็น 400 คน
เนื่องจากประชากรไม่มีกรอบประชากร(Population Frame) ที่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้
การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัว อย่าง
แบบสะดวก(Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของวิจัยโดยใช้คาถามปลายปิด (Close-ended question)ใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆโดยจั ดล าดับ เนื้ อ หาของแบบสอบถามให้ ครอบคลุ มข้ อมูล ที่ต้อ งการ ซึ่ งแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถาม
เป็นปลายปิด (Close-ended question) แบบเลือกตอบตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียว มีทั้งหมดจานวน
7 ข้อ ได้แก่ ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือ น จานวนสมาชิก
ในครอบครัว โดยการวัดตัวแปรในแบบสอบถามส่วนนี้จะทาให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร แบบสอบถามมีลักษณะคาถามเป็นปลายปิด (Close-ended
question) แบบเลือกตอบตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียว มีทั้งหมดจานวน 7 ข้อ ได้แก่ตัวแปร เหตุผลใน
การซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ปริมาณการซื้อ ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ
ระยะห่างจากร้านที่ซื้อ โดยการวัดตัวแปรในแบบสอบถามส่วนนี้จะทาให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่ ว นประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลี กแบบ
ดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People)
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ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) โดยการวัดตัวแปรใน
แบบสอบถามส่วนนี้จะทาให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะคาถามเป็นแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
และมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในแบบสอบถามส่วนที่ 3
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2539 : 66-67)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึงระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับน้อยที่สุด
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแบบสอบถามสาหรับการวิจัยนี้
ผู้วิจัยได้ทาดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา(Content Validity) ของตั ว แปรแต่ ล ะตั ว ใน
แบบสอบถามว่าตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยใช้วิธีการหาค่า Index of Concurrence(IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน โดยถ้าค่า IOC สาหรับตัวแปรแต่ละตัวในแบบสอบถามมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 หมายความว่าตัวแปรตัวนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่จะวัด ในที่นี้แบบสอบถาม
ทุกข้อมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าตัวแปรทุกตัวในแบบสอบถามนี้มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา
2. ความเชื่อมั่น(Reliability) ของตัวแปรในแบบสอบถาม การวัดความเชื่อมั่นของตัวแปร
ในแบบสอบถามจะใช้ได้ เฉพาะกับตั ว แปรเชิงปริมาณเท่านั้ น ซึ่ งความเชื่อ มั่นของแบบสอบถาม
หมายความว่าจะถามผู้ตอบแบบสอบถามกี่ครั้งก็ตามในเวลาใกล้เคียงกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบ
เหมือนกันทุกครั้ง นั่นก็คือ หมายความว่าแบบสอบถามมีความชัดเจนเข้าใจได้ดี ซึ่งในที่นี้การหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทาได้โดยการหาค่า Cronbach's alpha(α) สาหรับการวิจัยเชิงสารวจ
ด้ ว ยแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ส าหรั บ วั ด ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณ จะต้ อ งมี ค่ า
Cronbach's alpha(α) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (รัตนา ศิริพานิช , 2532) ซึ่งในที่นี้ผู้ วิจัยได้ห าค่า
Cronbach's alpha(α) ของตัว แปรเชิงปริมาณ พบว่า ตัว แปรเชิงปริมาณทุกตัว ซึ่งในที่นี้คือ ส่ว น
ประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) มีค่านี้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 คือ α
ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาด(7Ps) แต่ล ะด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และรวมทุกด้าน เป็น 0.75
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0.82 0.81 0.85 0.71 0.83 0.87 และ 0.79 ตามลาดับ ดังนั้นแสดงว่า ในที่นี้แบบสอบถามที่วัด
ค่าตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีความเชื่อมั่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากที่ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการอบรมพนักงานสนามเพื่อให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกันทุกคนแล้วมอบหมายให้พนักงานสนามไปทาการเก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าจากร้ านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่ว ย) ในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยแบบสอบถามที่ส ร้างไว้
ดังกล่าว โดยกระจายไปยังบริเวณร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ครอบคลุมในจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ผู้วิจัยใช้สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน มีดังนี้
1. ค่าสถิติ ร้อยละ(%) ใช้สาหรับการบรรยายลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรม
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)
2. ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับบรรยายระดับความมากน้อยของ
ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)
3. ค่าสถิติ Chi-Square สาหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค
กับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)
4. ค่ า สถิ ติ Independent Sample t-test ส าหรั บ ทดสอบเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บส่ ว น
ประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่ว ย) ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคที่มี 2 กลุ่ม
5. ค่ า สถิ ติ One Way ANOVA ส าหรั บ ทดสอบเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บส่ ว นประสมทาง
การตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่ว ย) ตามตัว แปรปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภคที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนาเสนอตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่ างที่ศึกษาส่ว นใหญ่เป็นเพศชาย(51.8%) อายุส่ว นใหญ่อยู่ระหว่าง 21-35 ปี
(61.0%) มีสถานภาพโสด(46.8%) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี (64.0%) มีอาชีพ
เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิ สาหกิจ(32.8%) รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
10,001 – 20,000 บาท(44.0%)
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)
พฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วแรงจูงใจที่ผู้บริโภค
ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) คือ ต้องการอย่างเร่งด่วน มีความถี่ในการซื้อส่วนใหญ่
1-2 ครั้งต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่ซื้อมาใช้เอง ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละต่ากว่า 100
บาท สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่แล้วเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และส่วนใหญ่มักซื้อในช่วงเวลา 18.0122.00 น. และส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) เป็นระยะทางน้อย
กว่า 30 เมตร
ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริโภคแสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ด้านผลิตภัณฑ์
ในร้านมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ สดใหม่ สะอาดและได้มาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีสภาพสมบรูณไ์ ม่แตกหัก
เสียหายหมดอายุ
สินค้ามีความครบถ้วนตามความต้องการ
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านราคา
มีป้ายราคาสินค้ากาหนดไว้ชัดเจน
ราคาสินค้าถูกและมีมาตรฐานเมื่อเทียบกับร้านอื่น
สามารถต่อรองราคาได้/ปรับลดราคาตามสัดส่วน
ปริมาณการซื้อ
ราคามีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ใกล้แหล่งชุมชนเข้าถึงง่าย
ร้านค้ามีที่จอดรถสะดวกสบาย
จัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ น่าสนใจหาง่าย
มีช่องทาง social media ในการเสนอขายสินค้า
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ความหมาย

3.89
2.28

0.556
0.594

มาก
น้อย

2.94
3.02
3.03

0.444
0.409
0.252

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.67
3.98

0.657
0.573

ปานกลาง
มาก

4.19
3.98
3.71

0.529
0.559
0.389

มาก
มาก
มาก

4.02
2.76
2.97
2.10
2.96

0.584
0.564
0.578
0.590
0.277

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีการลดราคาสินค้าเมื่อซื้อจานวนมาก
จัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสังสรรค์และรับรางวัล
มีตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้/ชิม
ทางร้านมีการแจกของให้กับลูกค้าตามเทศกาล
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านบุคลากร
พนักงานบริการด้วยความเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส
ความกระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของ
พนักงาน
พนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม
พนักงานให้บริการด้วยเวลาที่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
การตกแต่งร้านทันสมัย ป้ายหน้าร้านเด่นชัด
การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย
พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด
มีการแยกประเภทของสินค้า
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านกระบวนการ
คิดราคาและทอนเงินครบถ้วนถูกต้อง
มีบริการจัดส่งถึงบ้าน
มีการติดต่อ แจ้งข่าวสารและรายการโปรโมชั่น
ให้แก่ลูกค้า
มีป้ายระบุสินค้าตามชั้นวางเพื่อสะดวกในการเข้ามา
เลือกซื้อ
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ความหมาย

3.91
3.58
3.13
3.93
3.63

0.549
0.591
0.585
0.575
0.290

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

4.56

0.532

4.01

0.544

มากที่สุด
มาก

3.10
4.03
3.92

0.578
0.367
0.263

ปานกลาง
มาก
มาก

4.01
4.19
4.07
4.26
4.13

0.617
0.551
0.787
0.816
0.447

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.68
2.20

0.660
0.592

มากที่สุด
น้อย

2.48

0.648

น้อย

4.04
3.34
3.53

0.463
0.336
0.133

มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค พบว่า โดยรวมแล้วส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของส่วนประสม
ทางการตลาด(7Ps) พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดในบรรดา 7Ps คือคะแนน 2.96 แปล
ความหมายได้ว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อดูเป็นรายข้อของด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยคือมีช่องทาง social media และข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยรองลงมา ได้แก่ ร้านค้ามีที่จอดรถสะดวกสบาย และจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ น่าสนใจหา
ง่าย
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ารองลงมาได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคมีคะแนนความคิดเห็น
เฉลี่ยเป็น 3.03 คะแนน นั่นคือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย
ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐาน สาหรับข้อที่มีคะแนนปานกลางมี 2 ข้อได้แก่
บรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักและสินค้ามีความครบถ้วนตามต้องการ
สาหรับคะแนนเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่อยู่ในระดับปานกลางอีกด้าน
คือ ด้านกระบวนการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.34 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านนี้ พบว่า ข้อ
ที่มีคะแนนน้อยได้แก่ มีบริการจัดส่งถึงบ้าน และมีการติดต่อแจ้งข่าวสาร และรายการโปรโมชั่นให้แก่
ลูกค้า
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม(โชห่วย)
การทดสอบสมมติฐ านที่ว่า ปัจจัยส่ ว นบุคคลของผู้บริโ ภคมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) นั้น ได้ใช้สถิติ Chi Square ซึ่งเป็นสถิติสาหรับการทดสอบ
สมมติฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้
1) เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกด้าน
2) อายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ( 𝑥 2 = 12.202, Sig = 0.058) ความถี่ในการ
ซื้อ(𝑥 2 = 15.115, Sig = 0.015) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า(𝑥 2 = 16.083, Sig = 0.009) ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อต่อครั้ง(𝑥 2 = 19.803, Sig = 0.002) ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥 2 = 91.537, Sig = 0.000)
ช่ ว งเวลาในการซื้ อ ( 𝑥 2 = 26.580, Sig = 0.000) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 แต่ พ บว่ า อายุ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
3) สถานภาพสมรสมีความสั ม พันธ์ กับแรงจูง ใจในการซื้อ( 𝑥 2 = 13.322, Sig = 0.038)
ความถี่ในการซื้อ( 𝑥 2 = 26.775, Sig = 0.000) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า( 𝑥 2 = 13.155, Sig =
0.027) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ต่ อ ครั้ ง ( 𝑥 2 = 24.043, Sig = 0.001) ประเภทของสิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ( 𝑥 2 =
21.818, Sig = 0.016) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับ ช่วงเวลาในการซื้อ
และระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
4) ระดั บ การศึก ษามีค วามสั ม พั นธ์ กั บแรงจูง ใจในการซื้ อ ( 𝑥 2 = 19.725, Sig = 0.003)
ความถี่ในการซื้อ( 𝑥 2 = 22.176, Sig = 0.001) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า( 𝑥 2 = 23.635, Sig =
0.000) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ต่ อ ครั้ ง ( 𝑥 2 = 41.236, Sig = 0.000) ประเภทของสิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ( 𝑥 2 =
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36.028, Sig = 0.000) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับ ช่วงเวลาในการซื้อ
ระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
5) อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในทุกด้าน ได้แก่ อาชีพมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
2
การซื้อ(𝑥 = 56.649, Sig = 0.000) ความถี่ในการซื้อ(𝑥 2 = 65.364, Sig = 0.000) วัตถุประสงค์ใน
การซื้อสินค้า(𝑥 2 = 40.654, Sig = 0.006) ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง( 𝑥 2 = 69.272, Sig = 0.000)
ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥 2 = 0.000, Sig = 0.000) ช่วงเวลาในการซื้อ(𝑥 2 = 43.808, Sig = 0.002)
ความสัมพันธ์กับระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม( 𝑥 2 = 45.058, Sig = 0.002)
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
6) รายได้มีความสัมพันธ์กับ ความถี่ในการซื้อ( 𝑥 2 = 15.336, Sig = 0.013) ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อต่อครั้ง(𝑥 2 = 19.382, Sig = 0.002) ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥 2 = 29.930, Sig = 0.001) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ
ช่วงเวลาในการซื้อ ระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
1.2 ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความ
คิดเห็นของผู้บริโภคแตกต่างกันตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค
การทดสอบสมมติฐานที่ว่าส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคแตกต่างกันตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค นั้น ได้ใช้
Independent Sample t-test ส าหรั บ ทดสอบเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บส่ ว นประสมทางการตลาด
(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้บริโภคที่มี 2 กลุ่ม แต่สาหรับ ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มี มากกว่า 2 กลุ่ม ได้ใช้
One Way ANOVA ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของผู้บริโภคร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม(โชห่วย) ทั้ง 7 ด้าน ระหว่าง เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
2) ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านบุคลากร(F = 2.912, Sig = 0.021)
และด้านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ(F = 3.231, Sig = 0.013) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านกระบวนการ
3) ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(F =
3.889, Sig = 0.021) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน 6 ด้าน ที่เหลือ ได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรและด้าน
กระบวนการ
4) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
5) ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านราคา(F = 4.828, Sig = 0.000) ที่
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ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน 6 ด้าน ที่เหลือ ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพและด้าน
กระบวนการ
6) ผู้บริโภคที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านผลิตภัณฑ์( F = 2.644, Sig = 0.023)
และด้านราคา(F = 5.296, Sig = 0.001) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน 5 ด้าน
ที่เหลือ ได้แก่ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุ คลากร ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและด้านกระบวนการ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพสมรส
เป็นโสด ถ้าพิจารณาระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี สาหรับอาชีพส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 10,001
– 20,000 บาท
2. แรงจู งใจในการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิมส่ ว นใหญ่แล้ วคือต้องการอย่าง
เร่งด่วน ความถี่ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็น 1-2 ครั้งต่อเดือน สาหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
ส่วนใหญ่คือ ซื้อสิ นค้ามาใช้เอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งส่วนใหญ่เป็น ต่ากว่า 100 บาทต่อครั้ง
ประเภทของสินค้าที่ซื้อส่ วนใหญ่คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้าอัดลม น้าผลไม้ สาหรับ
ช่วงเวลาในการซื้อ ส่วนใหญ่จะซื้อในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. และ พบว่า ระยะทางในการเดินทาง
มายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แล้วมีระยะทางน้อยกว่า 30 เมตร
3. ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิด เห็น
ของผู้บริโภค พบว่า โดยรวมแล้วส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)
ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สาหรับด้านที่ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางมี 4 ด้านที่
เหลือ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ
4. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม(โชห่วย) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์
ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง ประเภทของสินค้าที่ซื้อ และช่วงเวลาในการซื้อ ที่ระดับ
นั ย ส าคัญ 0.05 ส าหรั บ สถานภาพสมรสมีค วามสั ม พันธ์ กับ แรงจูงใจในการซื้อ ความถี่ใ นการซื้ อ
วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทของสินค้าที่ซื้อ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 เมื่อพิจ ารณาระดับ การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความสั มพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ
ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทของสินค้าที่ซื้อ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนอาชีพนั้น พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทุกด้านที่ศึกษา ที่
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ระดับนัยสาคัญ 0.05 สาหรับรายได้ พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับ ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อต่อครั้ง และประเภทของสินค้าที่ซื้อ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านบุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ส ถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม (โชห่ ว ย) แตกต่ า งกั น ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ร ะดั บ
นั ย ส าคั ญ 0.05 ส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านราคา ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
และสาหรับผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากผลการวิ จั ย ขั้ น ต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถอภิ ป รายผลและมี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) จะมี
ลักษณะที่เน้นไปในความสะดวก ได้แก่ ซื้ออย่างเร่งด่วน โดยส่วนใหญ่แล้วมีการซื้อต่ากว่า 100 บาท
ต่อครั้ง และร้านค้าปลีกอยู่ห่างจากที่พักไม่ไกล ซึ่งคือน้อยกว่า 30 เมตร ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีลักษณะเป็นร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ ที่จะอานวยความสะดวก
แก่พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการซื้อ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Schiffman and Kanuk (2010 : 5) ที่ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้
ว่า “เป็นพฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทาการค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และ
การบริ ก าร ซึ่ ง คาดว่ า จะสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค” ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะว่ า
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) จะต้องหาความต้องการมาตอบสนองให้กับผู้ใช้บริการ
ให้เกิดความพอใจสูงสุด จะทาให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) อยู่รอดต่อไป
2. จากผลการวิจัย พบว่า ประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อส่วนใหญ่ในร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้าอัดลม น้าผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก
สินค้าดังกล่าวนั้น เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคที่เดินผ่านไปมา มักที่จะหาซื้อเพื่อการบริโภค โดยซื้อในปริมาณ
ที่ไ ม่ มาก ถ้ า จะไปซื้อ ที่ ร้ า นค้า ปลี ก สมั ยใหม่ก็ อ าจจะไม่ ส ะดวก ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึง มี ข้อ เสนอแนะว่ า
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรจะหาสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เช่น น้าอัดลม น้าผลไม้ ที่หลากหลายทั้งรูปแบบและยี่ห้อ
3. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ตามความคิดเห็น ของผู้บริโภค ทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ไม่ได้ให้ความสาคัญทางด้านนี้
เนื่องด้วยอาจจะมีความคิดว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายควรจะมีแต่เฉพาะการขายหน้าร้านกับลูกค้า
เท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรนา Social
media เข้ามาใช้ในการดาเนินงานโดยมีการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าใน Facebook หรือ Line แล้วให้
ลูกค้าทาการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางสื่อดังกล่าว และใช้วิธีการส่งสิ นค้าโดยจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่(Delivery)
นอกจากนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า เนื่องจากการขายหน้าร้านเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับการขายประเภทนี้
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ดังนั้น ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรมีการจัดวางระบบสินค้าให้เป็นหมวดหมู่น่าสนใจและ
ลูกค้าหาได้ง่าย
4. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่ ว ย) ตามความคิด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภค ทางด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้อ าจจะเป็ น
เพราะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) มีการเก็บสินค้าแต่ละประเภทไว้จานวนมาก
จึงทาให้คุณภาพของสินค้าลดลง หรือขาดความสดใหม่ สะอาดได้มาตรฐาน หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
แตกหัก เสียหาย หมดอายุ ซึ่งต่างจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับดี ตามผลการวิจัยของ ธีรศักดิ์ จินดาบถ(2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรที่จะมีหลักการจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าที่ดี
เช่น คานวณหาปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ประหยัดที่สุด หรือมีการจัดวางสินค้าคงคลังในห้องเก็บ
ของ(Stock) อย่างถูกหลักวิธี เช่นการจัดเรียงสินค้าในชั้นในห้องเก็บของ จะต้องเรียงให้ถูก วิธี เพื่อ
ไม่ให้สินค้าเกิดการแตกหักเสียหาย นอกจากนั้น ผู้ประกอบการควรจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ ส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ ทางร้ า น(Supplier Relationship Management) เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ที่ ดี มี
คุณภาพได้มาตรฐานและราคาต่ากว่าคู่แข่ง
5. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริ โภค ทางด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่ วย) อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการการเข้าถึงลูกค้า เช่น กระบวนการแจ้งข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรที่จะจัดทาระบบแจ้งข่าวสาร
ต่างๆ เช่น รายการโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ นอกจากนั้น
อาจจะต้องแจ้ งข่ าวสารต่างๆ ถึงลูกค้าผ่ านทาง Social media ต่างๆ เช่น Facebook Line ที่ได้
จัดทาเป็นฐานข้อมูลลูกค้าแล้ว นอกจากนั้นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) จะต้องมี
การจัดส่งสินค้าถึงบ้านให้แก่ลูกค้า(Delivery) โดยการให้ลูกค้าสั่งสินค้าผ่านทาง Social media ได้แก่
Facebook และ Line ที่ได้จัดทาเป็นฐานข้อมูลลูกค้าไว้
6. จากผลการวิจัย พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคทุกด้านที่ผู้วิจัยศึกษา
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลตัวอื่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในบางด้านต่างกันไปนั้น ทั้งนี้
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Schiffman and Kanuk (2010 : 5) ที่กล่าวโดยรวมว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมผู้ บริโภค ดังนั้นผู้ วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าในการนาพฤติกรรม
ผู้บริโภค มาใช้ในการวางแผนการตลาด ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ไม่จาเป็นต้อง
ให้ความสาคัญกับเพศของผู้บริโภค แต่จะต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลตัวอื่น ได้แก่ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
7. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ทั้ง 7 ด้าน ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันตามตัวแปรเพศ และระดับการศึกษา
ของผู้บริโภค แต่จะแตกต่างกันตามตัวแปร อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค โดย
ตัวแปรอายุและรายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) แตกต่างกัน 2 ด้าน ส่วนตัวแปรสถานภาพสมรส อาชีพ ที่แตกต่างกันของผู้ บริโภค มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) แตกต่างกันด้านเดียว ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลแต่ละตัวอาจมีความสาคัญกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะว่า การนาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) มาใช้ในการวางแผนการตลาด ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) จะต้องให้ความสาคัญกับตัวแปร อายุ และรายได้ ของผู้บริโภคเป็น
พิเศษ
สาหรับการวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรทาการวิจัยโดยขยายประชากร ซึ่งคือ
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ให้กว้างขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ และนอกจากนั้นควรทา
วิจั ย เชิงคุ ณภาพประกอบการวิจั ย เชิ งปริ มาณ โดยทาการสั มภาษณ์เ จาะลึ กผู้ ประกอบการ และ
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) เพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา ที่ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านภาษาอังกฤษในบทคัดย่อ(Abstract) ขอขอบคุณนางสาว ศันศนีย์ ศรีสาราญ ที่ช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นายประยุทธ อรุณรัตน์ ที่ช่วยในการค้นหา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการกาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงบริบทที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย
บทบาทของผู้กาหนดนโยบายในการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กระบวนการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) องค์การระหว่างประเทศได้
เข้ามามีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมาก โดยที่
ขั้น ตอนส าคัญของการเข้ามามีบ ทบาทและอิทธิพ ลขององค์การระหว่างประเทศในกระบวนการ
กาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย คือ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อมูลระหว่างข้าราชการของไทยกับเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 2) นโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยนั้น ผู้มีส่ว นผลั กดันนโยบายนี้อยู่ในฝ่ายราชการ
มากกว่าฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นมา
3) กระบวนการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังเป็นการกาหนดนโยบาย
จากบนลงล่าง บทบาทของส่วนราชการยังมีส่วนสาคัญอย่างสูงในการกาหนดนโยบาย
คาสาคัญ: การกาหนดนโยบาย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นโยบาย อาชญากรรม
ABSTRACT
The objectives of this research consist of the study in context of anti-money
laundering policy formulation, the role of policy implementation actors, and the policy
formulation process.
This research employed qualitative methodology and utilized in-depth
interview instruments. The research result revealed as followed:
1) International organization has high influence on anti-money laundering
policy formulation by taking vital part in the exchange stage of opinion and information
among Thai and inter-organization officers.
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2) Policy entrepreneur of Thailand’s anti-money laundering policy is on the
bureaucracy since the establishment of Money Laundering
3) Anti-Money Laundering Policy is considered to be a top-down policy with
the high participation in policy-making from the bureaucrats.
Keywords: policy formulation, anti-Money Laundering, policy, crime
บทนา
การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึง การเปลี่ยนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายหรือ
ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ดูเสมือนหนึ่งว่า เป็น “เงินที่สะอาด” ซึ่งได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
กล่าวได้ว่า การฟอกเงินเป็นขบวนการที่บุคคลปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมายและทาให้
รายได้นั้นกลายเป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมาย การฟอกเงินดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศ
ไทย แต่เ กิด ขึ้น มานานแล้ ว ในต่ างประเทศ โดยผู้ มี รายได้จ ากการประกอบอาชญากรรมจานวน
มหาศาล เช่น ผู้ค้ายาเสพติดจะใช้วิธีการฟอกเงินเพื่อปกปิดหรืออาพรางการกระทาผิดของตน และใช้
ทรัพย์สินที่ได้มาฟอกแล้วหรือเปลี่ยนเป็น “เงินสะอาด” เพื่อเป็นทุนในการขยายข่ายงานยาเสพติด
หรืออาชญากรรมอื่นๆต่อไป
การฟอกเงินเป็ น เรื่ องใหม่ในสั งคมไทย ซึ่งได้รับความสนใจเพราะมีความเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนอยู่เสมอ โดยก่อให้เกิดความเสียหาย
และผลกระทบอย่ างร้ ายแรง โดยเฉพาะเมื่อไทยดาเนินนโยบายเปิดเสรีทางการเงิน และเกิดเงิน
สกปรกนอกระบบเข้ามาสู่ประเทศไทย ทาให้ผู้นาเข้าจาเป็นต้องหาวีธีการทาให้เงินเหล่านั้นกลายเป็น
“เงินสะอาด” เพื่อนาไปเป็นทุนสาหรับการขยายเครือข่ายงานองค์กรอาชญากรรมต่อไป เพื่อสร้าง
รายได้ แ ละความมั่ น คงให้ เ ครื อ ข่ า ยดั ง กล่ า วต่ อ ไปอี ก สภาพการณ์ นี้ ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะ
เศรษฐกิจทางการเงิน การเมือง สังคมและความมั่นคงของประเทศได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในการ
กาจัดเงินทุนนอกระบบเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งการกระทาผิดด้านอาชญากรรมได้ โดยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
วัตถุประสงค์สาคัญของการฟอกเงิน สามารถแบ่งออกได้ 3 ประการ ประการแรก คือ การ
ฟอกเงินเป็นไปเพื่อปกปิดค่าใช้จ่ายที่แ ท้จริงขององค์กรอาชญากรรม ประการที่สอง การฟอกเงิน
เป็นไปเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินผิดกฎหมายจากการตรวจจับ และประการสุดท้ าย เพื่อปกปิด
อาชญากรรมหรือทาให้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิดเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย (Bain, 2004)
จากสภาพที่ตั้งทางภูมิประเทศ ซึ่งไทยมี อาณาเขตติดต่อเชื่อมโยงกับสามเหลี่ยมทองคา
ไทยได้ชื่อว่า เป็นเส้นทางผ่านการลาเลียงยามเสพติด ผนวกกับการเปิดเสรีทางการเงินเปิดโอกาสให้มี
การถ่ายโอนเงินผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดธุรกิจนอกกฎหมายตั้งแต่หารค้ายาเสพติด การค้าหญิงและเด็ก
การค้าอาวุธสงคราม การคอร์รัปชั่น การค้าหนีภาษี การฉ้อโกงสถาบันการเงิน รวมถึงการก่อการร้าย
ด้วย
ในระบบการเมืองและสังคมไทย การนาเงินทั้งที่ฟอกและยังไม่ได้ฟอกมาหมุนเวียนในธุรกิจ
การเงิน การด าเนิ น งานที่ ผิ ดกฎหมาย ล้ ว นส่ งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิ จและสั ง คมโดยตรง
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โดยเฉพาะเมื่อเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทาผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน การธนาคารของ
ประเทศ จะไม่ก่อให้เกิดการผลิตที่แท้จริง การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมโดยการสกัดกั้นการ
ฟอกเงินเพื่อให้ภาครัฐสามารถใช้กลไกดาเนินการเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทา
ความผิดเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการตัดวัฎจักรความชั่วร้ายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้ลง
สาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารฟอกเงิ น ได้ ก ลายเป็ น หนึ่ ง ในปรากฎการณ์ ส ากลที่ ส าคั ญ คื อ
โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทั้งการค้าขายระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การขยาย
ระบบการเงินของโลก และองค์ กรอาชญากรรมข้ามชาติ ล้ วนสร้างโอกาสให้กับกระบวนการการ
เปลี่ยนรายได้จากอาชญากรรมให้กลายเป็นรายได้ที่ถูกฎหมายทั้งสิ้น นักวิชาการจานวนมากเห็นว่า
การฟอกเงิน ทาให้เสถีย รภาพทางการเมืองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยลดลง และส่ งผล
กระทบอย่ า งใหญ่ ห ลวงให้ แ ก่ ส ถาบั น ทางการเงิ น ต่ า งๆ ปั ญ หาการฟอกเงิ น นั้ น ไม่ ใ ช่ ปั ญ หา
ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาระหว่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากมีการย้าย
หรือเปลี่ยนวิธีหรือย้ายไปฟอกเงินในประเทศที่ขาดมาตรการรัดกุมในการควบคุมการฟอกเงิน ดังนั้น
จึงเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นมาในการสร้างมาตรการร่วมกันในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบการค้ายาเสพติด และวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งมีผลให้ประเทศที่เป็นภาคีรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้กาหนดนโยบาย
การป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด โดยออกมาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
นอกจากนี้ Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices หรือ คณะกรรมการ
Basle ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากธนาคารกลางและเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบทางการเงินของกลุ่ ม
ประเทศอุตสาหกรรม 10 ประเทศ (G10) ได้มีการประชุมเมื่อ เดือนธันวาคม ค.ศ. 1988 ณ ประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ ตามประกาศของคณะกรรมการ Basle ถือว่า การฟอกเงินระหว่างประเทศเป็น
ประเด็นที่สาคัญที่สุด โดยยอมรับว่า มาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงินประการแรก และที่สาคัญที่สุด
ก็คือ การมีระบบการจัดการทางธนาคารที่มั่นคงและเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกัน ไม่ให้สถาบัน
ทางการเงินต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือถูกใช้ในการฟอกเงิน คณะกรรมการได้ตกลงกันว่า ธนาคาร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ลูกค้าต้องแสดงตน รวมทั้งการให้ระบุชื่อเจ้าของบัญชีที่แท้จริง นอกจากนี้
ธนาคารควรพัฒนาการตรวจสอบ และวิธีการฝึกอบรมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกกาลังประสบกับปัญหาการฟอกเงินที่ได้จากการประกอบ
อาชญากรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากการลั ก ลอบค้ า ยาเสพติ ด จึ ง ได้ มี ค วามพยายามในการหา
มาตรการ หรือเครื่องมือ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินโดยหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งอาจสรุปได้
ว่าประเทศต่างๆ จะต้องกาหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศ และจะต้องกาหนดภาระหน้าที่ของธนาคาร ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
สาคัญสาหรับการฟอกเงิน ในการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องการฟอกเงิน นอกจากนี้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ก็เป็นเครื่องมือที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการต่อต้านการฟอกเงินเนื่องจาก
ปัจจุบันเป็นยุคที่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้กลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการซื้อขาย หรือ
การโอนเงินไปมาระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อฟอกเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทาความผิด ใน
ขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ยากที่ประเทศหนึ่ง ประเทศใด จะทาการปราบปรามแต่เพียงลาพัง
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ในอดีตรั ฐบาลของไทยต่างมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่มิได้มี
นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการดาเนินการกับการกระทาที่เป็นการฟอกเงิน ทว่าในปัจจุบันอาชญากรรม
หลายประเภทได้ใช้การฟอกเงิน กระทากับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิดสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับตนเองและกลุ่มองค์กรอาชญากรรมของตน หลายประเทศมีความเห็นร่วมกันว่าการ
ฟอกเงินเป็นปัญหาระดับโลกและควรมีการกาหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาในกฎหมาย
ภายในของประเทศตนกอปรกับประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่ อ ต้ า นการลั ก ลอบค้ า ยาเสพติ ด และวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท ค.ศ. 1988 (Vienna
Convention) ประเทศไทยจึงมีนโยบายที่เด่นชัดในการผลักดันกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิ น อั น เนื่ อ งมาจากการค้ า ยาเสพติ ด โดยที่ ก ฎหมายดั ง กล่ า วจะเป็ น มาตรการเสริ ม จาก
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดได้ควบคู่กันไป อันเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ใช้รูปแบบการฟอกเงินให้หมด
ไปความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัยสามารถผลักดันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินออกมาใช้จนสาเร็จ โดยรัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 ขึ้น และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2542 ต่อมาในปี 2546 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดอีก 1 ฐานความผิด คือ ฐาน
ความผิดเรื่องการก่อการร้าย
ในปี 2551 ได้เพิ่มฐานความผิดอีก 1 ฐานความผิด คือ ความผิดเกี่ยวกับการพนันตาม
กฎหมายว่าด้ว ยการพนั น เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และมีจานวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินใน
การกระทาความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ฉบับที่ 2, 2551)
ปี 2552 ได้ มี ก ารก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบอาชี พ บางประเภทมี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานการท า
ธุรกรรมต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและมีการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
แสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ฉบับที่ 3, 2552)
ในปี 2556 มีการเพิ่มความผิ ดมูล ฐานเพิ่มเติมและกาหนดกรอบของความผิ ดมูล ฐานให้
ชัดเจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ได้ กาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่จะออกนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง เรื่องมาตรการคุ้มครองพยาน เรื่องตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความผิ ด หรื อ การด าเนิ น การกั บ ทรั พ ย์ สิ น เกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี
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คณะกรรมการเปรี ยบเทีย บปรั บ (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4,
2556)
ล่าสุดในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานสถาบัน
การเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด การรายงานการทาธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอานาจ
หน้าที่ และเพิ่มอานาจหน้าที่ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความ
เสี่ยง (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5, 2558)
การออกพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมตามมา ถือว่าเป็นการเลือกเครื่องมือนโยบายประเภทการใช้อานาจทางกฎหมาย(authority)
เพื่อสร้างบทบัญญัติ(mandates) ซึ่งเครื่องมือทางนโยบายในลักษณะนี้ เป็นเครื่องมือนโยบายแบบ
บังคับ (compulsory instruments)
แต่การออกกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าวเป็นผลจากพันธกรณี
ที่ปะเทศไทยมีต่ออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ค.ศ.1988 (Vienna Convention) และในระยะต่อมาก็มีข้อตกลงระหว่างประเทศอีกหลาย
ฉบับที่เป็นพันธกรณีในลักษณะดังกล่าว รวมถึงการที่ประเทศไทยต้องทาตามมาตรฐานสากลระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบระหว่างประเทศด้านการฟอกเงิน
จากประเด็นตามที่ได้กล่าวมา ทาให้ผู้วิจัยสนใจว่า นโยบายการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเกิดขึ้นมาได้อย่างไร บริบทจากภายนอกและภายในประเทศใดที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด
นโยบายการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ใครเป็ น ผู้ พั ฒ นาข้ อเสนอในการแก้ไ ขปัญ หา
สถาบันผู้กาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยมีสถาบันใดบ้างและ
มีบทบาทอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งคาถามในการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
1. นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ผู้กาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีฝ่ายใดบ้างและมีบทบาทอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงบริบทที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินของประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง บทบาทของผู้ ก าหนดนโยบายในการก าหนดนโยบายการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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วิธีการวิจัย
การศึกษาการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะใช้วิธีการศึกษาเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร เช่น เอกสารทางราชการ รายงานการประชุม และ
บทความทางวิชาการต่างๆเป็นต้น รวมทั้งสัมภาษณ์โดยมีแนวคาถามที่จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางและเพื่อเปิด โอกาสให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงลึกได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งมีแนวทางดังนี้
ตารางวิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูล
วิธีได้ข้อมูล
1.เพื่อศึกษาถึงบริบท 1.ส่วนราชการที่
1.ใช้วิธีการรวบรวม
หรืออิทธิพลที่มีต่อการ เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแบ่งตามประเด็น
กาหนดนโยบาย
2.ข้อมูลออนไลน์
เพื่อการวิเคราะห์
ป้องกันและปราบปราม 3.บทความจากวารสาร 2.การสัมภาษณ์
การฟอกเงิน
4.บทความจาก
หนังสือพิมพ์
5.รายงานประจาปี
6.รายงานวิจัย
7.รายงานและเอกสาร
การสัมมนา
8.เอกสารตาราทาง
วิชาการ
2. เพื่อศึกษาบทบาท 1.ส่วนราชการที่
1.ใช้วิธีการรวบรวม
ของสถาบันที่กาหนด เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแบ่งตามประเด็น
นโยบายป้องกันและ
2.ข้อมูลออนไลน์
เพื่อการวิเคราะห์
ปราบปรามการฟอก
3.บทความจากวารสาร 2.การสัมภาษณ์
เงิน
4.บทความจาก
หนังสือพิมพ์
5.รายงานประจาปี
6.รายงานวิจัย
7.รายงานและเอกสาร
การสัมมนา
8.เอกสารตาราทาง
วิชาการ
วัตถุประสงค์การวิจัย

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.วิเคราะห์โดยการ
ตีความข้อมูลจาก
เอกสาร
2.แยกแยะเนื้อหาและ
ตีความจากการถอด
เทป

1.วิเคราะห์โดยการ
ตีความข้อมูลจาก
เอกสาร
2.แยกแยะเนื้อหาและ
ตีความจากการถอด
เทป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
3.เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการกาหนด
นโยบายการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน

วิธีการดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูล
วิธีได้ข้อมูล
.ส่วนราชการที่
1.ใช้วิธีการรวบรวม
เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแบ่งตามประเด็น
2.ข้อมูลออนไลน์
เพื่อการวิเคราะห์
3.บทความจากวารสาร 2.การสัมภาษณ์
4.บทความจาก
หนังสือพิมพ์
5.รายงานประจาปี
6.รายงานวิจัย
7.รายงานและเอกสาร
การสัมมนา
8.เอกสารตาราทาง
วิชาการ
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.วิเคราะห์โดยการ
ตีความข้อมูลจาก
เอกสาร
2.แยกแยะเนื้อหาและ
ตีความจากการถอด
เทป

กลุ่มประชากร
เพื่อทราบถึงประเด็นปัญหานโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริบทที่มี
อิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น บทบาทในการกาหนด
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกระบวนการกาหนดนโยบาย ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยภายหลังการ
สัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์แนะนาผู้ให้สัมภาษณ์ในรายถัดไป (snowball) โดย
มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อให้การสัมภาษณ์มีความยืดหยุ่นและผู้สัมภาษณ์
สามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม โดยแบ่งตามประเด็นหลักได้ 3 ส่วนคือ
1.ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน ในเรื่องปัญหา/สถานการณ์การฟอกเงินในภาพรวม
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สถานการณ์ด้าน
โลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลต่อการกาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2.ประเด็นบทบาทของผู้กาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในเรื่อง
ฝ่ายที่เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.ประเด็นการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คาถามได้แก่
3.1 อะไรเป็นอุปสรรคสาคัญของการกาหนดนโยบาย
3.2 ในขั้นตอนการกาหนดนโยบายเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคส่วนอื่นเข้ามามี
ส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
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ผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาจากกรอบกระแสปัญหาด้านนโยบาย การฟอกเงินจัดเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง
ต่อสังคมโลกและสังคมไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและส่งผลเสียหายต่อประชาชน
และเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจ ประเทศไทยเองตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากการฟอกเงิน โดยปัจจัย
ทาให้เกิดการฟอกเงินในประเทศไทย มีด้วยกัน 3 ประการได้แก่
1) ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจนอกกฎหมายขนาดใหญ่และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองค่อนข้างสูง
2) การคอร์รัปชั่นของราชการและนักการเมืองมีอยู่ในระดับสูง
3) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทาให้ไทยเป็นแหล่งที่มาของยาเสพติด และกรุงเทพมหานครก็เป็น
เส้นทางลาเลียงผ่านไปสู่ตลาดต่างประเทศ
แหล่งที่มาของเงินที่จะนามาฟอกของอาชญากรเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนมากจะมาจากยา
เสพติด เงินจากการคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเมือง เงินจากการค้ าหนีภาษี โดยเฉพาะยา
เสพติดนั้น
จากการศึกษาพบว่า นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหนึ่งในนโยบายที่
การเมืองระหว่างประเทศผ่านเวทีนานาชาติมีผลต่อการกาหนดนโยบาย โดยประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ พยายามทาตามพันธกรณีมาอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้
จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาหรือข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
และนามาเป็นประเด็นผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ
มี ก ารตกลงระหว่ า งประเทศปรากฏเป็ น รู ป ธรรมในรู ป ของข้ อ ตกลง ข้ อ บั ง คั บ และ
อนุสัญญาต่างๆมากมาย โดยมีสหประชาชาติเป็นองค์กรหลักในการดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญา
เวียนนา 1988 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย1999 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000 ใน
ขณะเดีย วกัน ก็เกิดมาตรฐานสากลระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินขึ้นมาโดยผ่าน
องค์การระหว่างรัฐบาลอย่าง คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอก
เงิน (Financial Action Task Force: FATF) ซึ่งได้กาหนดเกณฑ์การปฏิบัติการปราบปรามการฟอก
เงินไว้ในข้อเสนอแนะ40+9 ซึ่งเป็นกรอบในการดาเนินการปราบปรามการฟอกเงินของสมาชิก และ
ประเทศสมาชิกจะต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง หากประเทศใดไม่ผ่านการประเมิน ก็จะถูกขึ้น
บัญชีดา โดยที่การใช้ระบบบัญชีดาเป็นกลไกเชิงอานาจที่ส่งผลต่อการดาเนินการกาหนดนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยด้วยเพราะในปี 2550 ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีดาและทา
ให้ต้องออกนโยบายการพัฒนามาตรการการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล
ข้อค้นพบสาคัญในส่วนนี้ก็คือ หากพิจารณาในระดับโลกแล้ว การพยายามกาหนดนโยบาย
การป้ องกันและการปราบปรามการฟอกเงินเป็นตัวอย่างหนึ่งของ “ความเหมือนท่ามกลางความ
แตกต่าง” ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญในเรื่องการถ่ายโอนนโยบายการปราบปรามการฟอกเงิน โดยเป็นผล
ของความพยายาม ซึ่งเชื่อว่า นโยบายระดับชาติเ กี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับ
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การปราบปรามการฟอกเงินต่างก็ถูกกาหนดจากระบบระหว่างประเทศหรือจากต่างประเทศ โดยการ
ใช้กลไกเชิงอานาจ (Sharman, 2008)
กลไกที่ถูกนาไปใช้แพร่กระจายนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศ
กาลังพัฒนาคือ กลไกการบังคับ โดยการขึ้นบัญชีดา (blacklisting) เพื่อบังคับให้ประเทศกาลังพัฒนา
ปฏิ บั ติ ต าม ซึ่ ง มี ค ณะท างานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ด าเนิ น มาตรการทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น
(Financial Action Task Force: FATF) เป็นผู้แสดงหลัก โดยมีการจัดทาบัญชีดารายชื่อประเทศที่
ไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2000
เห็นได้ชัดว่า องค์การระหว่างประเทศได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินอย่างมาก โดยที่ ขั้นตอนสาคัญของการเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลของ
องค์การระหว่างประเทศในกระบวนการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ประเทศไทย คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างข้าราชการของไทยกับเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ
แต่ถึงประเทศไทยจาเป็ นต้องดาเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม
แนวทางของสหประชาชาติและFinancial Action Task Force แต่ความสั มพันธ์ระหว่างองค์การ
ระหว่างประเทศกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ได้เป็นไปในลักษณะการสั่ง แต่
เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การที่รัฐบาลไทยไม่ได้ยอมจานนโดยไม่มีการต่อรอง ถือได้ว่า ในทางปฏิบัติ รัฐบาลมีอิสระ
พอสมควรในการกาหนดนโยบายแม้ว่าจะถูกบังคับจากกรอบพันธกรณีของข้อตกลงระหว่างประเทศก็
ตามที พิจารณาได้ว่า ไทยไม่ได้ถูกครอบงาและกากับโดยจายอมจากองค์การระหว่างประเทศตาม
แนวความคิดเรื่องอิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศที่มีต่อพฤติกรรมของรัฐชาติ
สาหรับปัจจัยด้านการเมือง ผลการศึกษาพบว่า สถาบันการเมืองการบริหารที่มีบทบาทใน
การกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ ส่วนราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งได้แก่ ส านั กงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากนโยบายนี้มีความเป็น
เทคนิคเฉพาะในระดับสูง
โดยผู้ผลักดันนโยบายนั้น ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการป้องและปราบปรามการฟอกเงิน
ของไทยนั้น ผู้มีส่วนผลักดันนโยบายนี้อยู่ในฝ่ายราชการมากกว่าฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะเมื่อมีการ
จั ด ตั้ งส านั กงานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน ขึ้ น มาเพื่ อเป็ น หน่ ว ยงานกลางในการ จึ ง
กลายเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันนโยบาย
อุปสรรคสาคัญของการกาหนดนโยบายมีอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ปัญหา
การฟอกเงินเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องทางเทคนิค รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาระการ
พิสูจน์ความผิด การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน และการที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ให้ความสาคัญ
กระบวนการกาหนดนโยบาย
กระบวนการกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังเป็นการกาหนด
นโยบายจากบนลงล่ า ง แม้ ว่ า ระบอบประชาธิ ป ไตยในปั จ จุ บั น จะพยายามพั ฒ นาเพื่ อ เข้ า สร้ า ง
สภาพการณ์ทางการเมืองที่ซึ่ งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่ วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะการ
กาหนดนโยบายมากขึ้น ก็ตาม แต่บทบาทของส่ วนราชการยังมีส่ ว นส าคัญอย่างสู งในการกาหนด
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นโยบายที่มีความเป็นเทคนิคเฉพาะระดับสูง (technicality) ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ
ของสถาบันอื่นๆจึงมีไม่มากนัก เท่ากับสถาบันราชการ ซึ่งมีหน้าที่รั บผิดชอบในประเด็นปัญหานั้น
โดยตรง
ข้อค้นพบที่น่าจะพิจารณาก็คือ บทบาทของส่วนราชการในการกาหนดนโยบายที่มีความ
เป็นเทคนิคเฉพาะระดับสูง (technicality) ส่งผลทาให้การรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอยู่ใน
วงจากัด โดยเฉพาะกรณีสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง เป็นหน่วยงานเดียว(single
agency) ซึ่งรับ ผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งแตกต่างไปจากหน่ว ย
สืบสวนทางการเงินของหลายประเทศ ซึ่งจะแยกหน้าที่การสืบสวนกับการดาเนินคดีออกจากกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดขึ้นจากความสนใจถึง
ประเด็นปัญหาการฟอกเงิน ซึ่งกาลังเป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามสภาวะอาชญากรรม
ในระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนานั้น จะมีการแพร่กระจายของการฟอกเงิน
เพิ่มขึ้นมาก
อย่างไรก็ดี จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ความสนใจเรื่องประเด็นปัญหาการ
ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินเป็นการศึกษาถึงเนื้อหาสาระของนโยบาย มากกว่าที่มาของ
นโยบาย ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเกิดคาถามในการวิจัยว่า นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินเกิดขึ้นมาได้อย่า งไร โดยมุ่งตั้งคาถามในเรื่องการเข้าสู่วาระของนโยบายและบทบาทของสถาบัน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสถาบันภายในประเทศ และสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่ อ ตอบค าถามการวิ จั ยตามที่ ได้ ก ล่ า วมา งานวิ จั ย นี้ จึง ตั้ ง วั ตถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ไว้ 3
ประการได้แก่ 1) เพื่อศึกษาถึงบริบทที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาถึงบทบาทของผู้กาหนดนโยบายในการกาหนดนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการกาหนดนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
จากปั ญ หาการในการวิจั ยดั งกล่ าว ผู้ วิ จัย ได้ ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งจนกระทั่ ง พั ฒ นาขึ้ น มาเป็ น กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานโยบายการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินขึ้น โดยการผสานแนวคิดเรื่องการกาหนดวาระนโยบาย โดยการใช้ตัวแบบ
หน้าต่างนโยบายของKingdon (2003) ซึ่งมีการพิจารณาถึงกระแสปัญหา กระแสนโยบายและกระแส
การเมือง กับ แนวคิดเรื่องการกาหนดนโยบายตามตัวแบบสถาบันของDye (1984)
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามที่ได้กล่ามาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการวิจัย
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้กาหนดนโยบายโดยตรง ทาให้ได้ข้อ สรุปใน
การศึกษาซึ่ง เป็นการยืนยันข้อเสนอที่ว่า กระแสการเมืองโดยเฉพาะส่วนราชการมีผู้ผลักดันประเด็น
ปัญหาการฟอกเงินเข้าสู่วาระนโยบาย โดยมีอิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทใน
การผลักดันวาระยิ่งขึ้น ซึ่งตามตัวแบบหน้าต่างนโยบายนั้น กระแสการเมืองและกระแสนโยบาย ซึ่งใน
ที่ นี้ หมายถึ ง อิ ท ธิ พ ลขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศนั้ น มี บ ทบาทอย่ า งมากในการถ่ า ยโอนและ
แพร่กระจายนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องมาจากข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางใน
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การเสนอนโยบายของไทยนั้นยังใช้วิธีนามาจากองค์การระหว่างประเทศ มากกว่าพัฒนาขึ้นมาเอง
ดังนั้นในการศึกษานี้พบว่า ทั้งสามกระแสมีส่วนผลักดันให้ประเด็นปัญหาการฟอกเงินเข้าสู่วาระของ
นโยบาย
ในการศึกษานี้ได้ใช้ตัวแบบสถาบัน เป็นส่วนเสริมเพื่อมาพิจารณาถึงปรากฏการณ์การเกิด
ของนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยตามตัวแบบสถาบัน (Dye, 1984) มองว่า
การกาหนดนโยบายขึ้นอยู่กับลักษณะของสถาบันทางการเมืองการบริหารของประเทศนั้นๆ แต่ผล
ปรากฏว่า เนื้อหาสาระของนโยบายเป็นการรับเอาสารสนเทศจากองค์การระหว่างประเทศมามากกว่า
จะมาจากแบบแผน โครงสร้างและพฤติกรรมของสมาชิกในสถาบันการเมืองการบริหาร โดยเห็นได้
จากการที่ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงยึดกับสารสนเทศขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อดาเนิน
ตามาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ขับเคลื่อนกลไกเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน โดย เนื่องจากปัญหาการฟอกเงินมีบริบทที่หลากหลาย อีกทั้งสาระที่กาหนดเนื้อหาของ
นโยบายก็พัฒนามาจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล ซึ่งข้อกาหนดบางประการไม่
สามารถนามาปรับใช้กับระบบภายในประเทศไทย เหตุผลประการหนึ่งคือไทยเป็นประเทศที่ยังนิยมใช้
ระบบเงินสด
1.1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆในด้านการฟอกเงินเพื่อนาเป็นใช้ในการ
นาเสนอข้อเสนอนโยบายและช่วยผู้กาหนดนโยบายสร้างทางเลือกนโยบาย
1.2 สร้างเครือข่ายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
1.3 สร้ า งคณะกรรมการเฉพาะกิ จ ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ (interagency
taskforce)
2) การตระหนักถึงมิติทางการเมือง จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสสนทนากับผู้ให้ข้อมูลหลาย
ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน ทาให้เห็นว่าฝ่ายที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินตระหนักว่านโยบายนี้ไม่ค่อยได้รับความสาคัญจากฝ่ายการเมืองเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจาก
การฝ่ายการเมืองส่วนหนึ่งมองว่าสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเครื่องมือของ
รัฐบาลในการกลั่นแกล้งนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ดังนั้น ส่งที่จาเป็นต้องทาคือการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการเพื่อให้กลไกการแก้ไขปัญห าการฟอกเงินขับเคลื่อน
ไปข้างหน้า
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1) ควรจะมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของมาตรการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ
2) งานวิ จั ย เรื่ อ งการถ่า ยโอนนโยบาย (policy transfer)ยั ง เป็น เรื่ อ งใหม่ และจากผล
การศึกษานี้พบว่า นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยเป็นผลของการถ่ายโอน
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระดับสากล โดยควรศึกษาแนวทางในการถ่ายโอน
นโยบายทั้ งแนวทางที่เ น้ น กระบวนการถ่ ายโอน (process-centered approach) แนวทางที่เน้ น
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อิทธิพลของความคิดและการเรี ยนรู้ (ideational approach) แนวทางการเปรียบเทียบโดยการใช้
กรณีศึกษา และแนวทางการถ่ายโอนหลายระดับ(multi-level approach)
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ยังมีมาก อีกทั้งมีแนวโน้มว่า สถาบันการเงินและสถาบันอื่นๆต่างเพิ่มค่าใช้จ่ายไปกับการปฏิบัติตาม
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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตของเครื่องจักรภายใต้เงื่อนไข
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและเพื่อลดเวลาที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การบารุงรักษาทวีผลที่จะทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
โดยทาการศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์และวิเคราะห์หา
แนวทางเพื่อลดระยะเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องจักร Meco-3 ในกระบวนการผลิตชุบเคลือบ
ผิวชิ้นงาน
จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนรุ่นการผลิตมีทั้งหมด 3 กระบวนการ คือ 1.การเปลี่ยนรุ่น
การผลิตด้านหน้าเครื่องจักรและด้านหลังเครื่องจักร 2.การเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องฉีดแรงดันน้าสูง
3.การเปลี่ยนรุ่นการผลิตช่วงรอเวลาหยุดเครื่องจักร รวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต
ของเครื่ องจั กรก่อนการปรั บ ปรุ ง ในเดือนตุล าคม พ.ศ. 2558 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลาเฉลี่ ย
เท่ากับ 37.50 นาที/ครั้ง และปริมาณการผลิตของเครื่องจักรเท่ากับ 2,621,706 ชิ้น ผลหลังจากการ
ปรับปรุงแก้ไขเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 - เมษายน พ.ศ 2559
เวลาเฉลี่ย เท่ากับ 15.00 นาที/ครั้ง ลดลงร้อยละ 60 และปริมาณการผลิตของเครื่องจักรทั้ง 3 เดือน
คือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เท่ากับ 2,982,804 ชิ้นมีปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้น 361,098 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 13.77 เมื่อเทียบกับก่อนดาเนินการปรับปรุง จานวนชิ้นที่เพิ่มขึ้น
คิดเป็นรายได้ ต่อปีประมาณ 4,564,278.72 บาท ผลที่ได้จากการปรับปรุงเป็นที่น่าพอใจ
คาสาคัญ: การประยุกต์ใช้ทฤษฎี การบารุงรักษาทวีผล การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต
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ABSTRACT
This independent study aimed to apply Total Productive Maintenance (TPM)
system into the electronic component manufacturing industry in order to a) increase
the production of the products under the limited resources and b) reduce the time of
production model change which led to competitive advantages.
The manufacturing processes of an electronic component manufacturing
factory were studied and analyzed to reduce the time of production model change of
Meco-3 machine in the surface-finishing process.
The results of this study revealed that there were three processes in the
production model change as follows: 1. the production model change of the front part
and the rear part of the machine, 2. the production model change of the high pressure
washer, and 3. the production model change of the machine shutdown time. Before
the application of Total Productive Maintenance system, from October 2015 to
December 2015, the averaged production model change time was 37.50 minutes, and
the total number of manufactured products was 2,621,706. However, after applying
TPM to reduce time of production model change, from February 2016 - April 2016, the
averaged production model change time was reduced to be15 minutes, and the
number of manufactured products was increased to be 2,982,804. It showed that the
Application of TPM system reduced the time of production model change down to
60%. Moreover, the number of manufactured products was increased for 13.77% which
also escalated the factory income of 4,564,278.72 baht.
Keywords: application, Total Productive Maintenance, reducing the time of production
model change
บทนา
ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันสูงทาให้ผู้ประกอบการหามาตรการ
ป้องกันโดยลดต้นทุนในการดาเนินงานลงแต่ยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิมในการลดต้นทุนบริษัทได้นา
กิจ กรรมต่าง ๆ มาใช้ได้แก่ การบ ารุงรักษาทวีผ ลที่ทุกคนมีส่ ว นร่ว ม และระบบการผลิ ตแบบลี น
(Lean) ผู้วิจัยได้มองเห็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ระบบการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างกลยุทธ์ทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage)ขององค์การซึ่ง
เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นิยมนามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนในการผลิต
เพราะการเพิ่มราคาขายนั้นคงทาได้ยากในสภาวการณ์ที่ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรงซึ่งลู กค้าอาจ
เปลี่ยนใจไปซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ผู้วิจัยได้มองเห็น เวลาสูญเปล่าในการปรับแต่ง
เครื่องจักรที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตดังนั้นจึงนาทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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กระบวนการผลิตของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตที่เครื่อง MECO-3 ภายใน
แผนกชุบเคลือบผิวชิ้นงาน (Platting process)
แนวคิด ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
TPM ย่อมาจาก Total productive maintenance หมายถึงการบารุงรักษาทวีผลแบบ
ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มคื อ การท าให้ เ กิ ด ระบบป้ อ งกั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด มี ค วามสู ญ เสี ย (Losses)เกิ ด ขึ้ น กั บ
เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งนี้ต้องทาให้เกิดอุบัติเหตุต้องเป็ นศูนย์ของเสียต้องเป็นศูนย์และ
เครื่ อ งเสี ย ต้ อ งเป็ น ศู น ย์ (ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.(2559)
การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing)หมายถึงการใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและ
กาจัดความสูญเปล่าเพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการและทันเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งลีนคือปรัชญา
ในการผลิตที่ถือว่าความสูญเปล่าเป็นตัวทาให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้นและควรมีการนาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้ในการกาจัดความสูญเปล่ าออกไปภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.(2559)
ผู้วิจั ย ได้ศึกษางานวิจั ย ที่เกี่ยวข้องของ 1)นนท์นที พันธุเมฆ (2550) ศึกษาเรื่องการลด
ระยะเวลาการเปลี่ ย นรุ่ น การผลิ ตโดยการประยุ กต์ ใ นแนวความคิ ดการผลิ ตแบบลี น กรณี ศึ ก ษา
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ประเภทแอลซี ดี ที วี ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
ระยะเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตศึกษาวิธีการลดเวลาสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนรุ่นใน
สายการผลิตและศึกษาวิธีการลดเวลาสูญเสียที่เกิดขึ้นพบว่าสามารถลดเวลาการสูญเสียที่เกิด จากการ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตจากเวลาที่ใช้ก่อนการปรับปรุงประมาณ 40 นาทีสามารถลดลงเหลือประมาณ 10
นาทีคิดเป็นร้อยละ 75 ของการปรับปรุงซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ซึ่งมีผลทาให้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลง
ความต้องการของลูกค้าได้ตลอด2)ฟ้าแล้ง บุญเพ็ชร(2552)ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย
เทคนิคความสูญเปล่า กรณีศึกษา โรงงานผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติก เพื่อบ่งชี้และกาจัดความสูญ
เปล่าตามแนวคิดลีนในกระบวนการเคลือบผิวเลนส์พลาสติกกันแสงสะท้อนเพื่อเพิ่มผลผลิตเลนส์พลา
สติกเปรียบเทียบผลก่อนและหลังดาเนินการปรับปรุงการผลิตด้วยเทคนิคความสูญเปล่าพบว่า 1)อัตรา
เดินเครื่องจักรของเครื่องเคลือบผิวเลนส์พลาสติกกันแสงสะท้อนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ80.9 เป็นร้อยละ
87.7 2)ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องเคลือบผิวเลนส์พลาสติกกันแสงสะท้อนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
77.4 เป็นร้อยละ 87.1 3)อัตราคุณภาพของเครื่องเคลือบผิวเลนส์พลาสติกกันแสงสะท้อนเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ98.7 เป็นร้ อยละ 99.9 และ 4)ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องเคลือบผิว เลนส์พลาสติก
กันแสงสะท้อนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.8 เป็นร้อยละ 76.3 ทั้งนี้ส่งผลให้ผลผลิตจากเครื่องเคลือบผิว
เลนส์พลาสติกกันแสงสะท้อนเพิ่มขึ้น 400 ชิ้นต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 23.3 และ3) เทพนที ด่านเด
ชา(2552)ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการประกอบแผงวงจรรวมตามแนวทางการผลิตแบบลีนและการ
บริหารคุณภาพด้วยซิกส์ซิกม่าจากการวิจัยพบว่าการปรับปรุงรอบเวลาการผลิตเป็นการปรับปรุงเพื่อ
ลดความสูญเปล่าจากการผลิตทั้ง 3 ประเภท ผลที่ได้หลังจากการปรับปรุงแก้ไข คือ 1) สามารถลด
เวลาในกระบวนการ Die attach ลงจาก 235.44 นาที เหลือ 88.39 นาที โดยลดลงเท่ากับ 147.05
นาที คิดเป็นร้อยละ 62.462) กระบวนการ Wire bond สามารถลดเวลาในการผลิตจาก 788.36 นาที
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เหลือ 770.26 นาที โดยลดลงเท่ากับ 18.10 นาที คิดเป็นร้อยละ 2.30 และ 3)ยังสามารถลดอัตรา
ของเสี ยจากปั ญหาที่เกิดจากการเดินสายนาสั ญญาณ(Loop) ส่ งผลทาให้ อัตราของเสียลดลงจาก
1,228 DPPM เหลือ 677 DPPM ลดลงจากเดิม 551 DPPM คิดเป็นร้อยละ 44.87
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตของเครื่องจักรแผนกชุบเคลือบผิวชิ้นงาน (Platting process)
ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
2. เพื่อลดเวลาที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตแผนกชุบเคลือบผิวชิ้นงาน
วิธีการวิจัย
การเก็บรวมรวมข้อมูล
งานค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นการใช้ทฤษฎีการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total
productive maintenance:TPM) มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต ของเครื่ อ งจั ก รให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุงประกอบด้วย ปริมาณการผลิตและเวลาที่ใช้ใน
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - มกราคม พ.ศ. 2559
2. การเก็บ รวบรวมหลังจากการปรับปรุงประกอบด้ว ย ปริมาณการผลิต ประสิทธิภ าพ
โดยรวมของเครื่องจักรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ขัน้ ตอนของการดาเนินการวิจัย
ศึกษาขั้นตอนการผลิตของเครื่องจักรกระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเพื่อหาแนวทางลด
ระยะเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการผลิตการทางานของเครื่องจักรกระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลิตและ
รวบรวมข้อมูลการทางานของเครื่องจักรโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2. วิเ คราะห์ ห าสาเหตุ ของปั ญหาการเปลี่ ย นรุ่ นการผลิ ตการคานวณหาอั ตราการเดิ น
เครื่องจักร ประสิทธิภาพเครื่องจักร
3. วิเคราะห์หาทางแก้ไขปรับปรุงการเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยใช้ ทฤษฎีการบารุงรักษาทวีผล
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
4. ดาเนินกิจกรรมปรับปรุงแก้ไข โดยลดเวลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนรุ่นการผลิต
5. น าเสนอข้ อมูล ในการแก้ไขปรับปรุงวั ดผลเปรี ยบเทียบผลผลิ ตและเวลาที่ ใช้ในการ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
6. สรุปผลในการปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลด้านเวลาในแต่ละขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วยนาฬิกา
จับเวลาทีมีการที่มีการ Calibrate เรียบร้อยแล้วและแบบฟอร์มบันทึกเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การระดมสมองการคิดร่วมกันกับสมาชิกเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา
(Fish bone diagram)
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3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตและเวลาที่ใช้
ในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ตารางที่ 1 ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษา
เครื่องมือ
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาฬิกาจับเวลาและแบบฟอร์มการบันทึกเวลา
2.การวิเคราะห์ปัญหา
แบบฟอร์มการสูญเปล่า แผนภูมิพาเรโตเปรียบเทียบ
3.การหาแนวทางการปรับปรุง
การระดมสมองการคิดร่วมกันกับสมาชิก
4.การปรับปรุง
เปรียบเทียบผลผลิตและเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนรุ่น
5.สรุปรายงานการวิจัย
การผลิตก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ผลการวิจัย
เวลาที่สูญเปล่า ทั้งหมด 11 รายการ มี 3 รายการ ที่มีความสูญเปล่ามากที่สุด คือ 1.การ
เปลี่ ย นรุ่ น การผลิ ตที่ เครื่ องฉีดแรงดันน้าสู ง (High pressure) 1,500 วินาที คิดเป็นร้อยละ 55.97
2.การเปลี่ยนรุ่นการผลิตช่วงรอเวลาหยุดเครื่องจักร 420 วินาที คิดเป็นร้อยละ 15.67 3.การเปลี่ยน
รุ่นการผลิตด้านหน้าเครื่องจักร(Load unit) และด้านหลังเครื่องจักร (Unload unit) 330 วินาที คิด
เป็นร้อยละ 12.31 จากทั้ง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.96 ผู้ศึกษาจึงทาการเลือก 3 รายการนี้มา
เพื่อทาการวางแผนพัฒนาปรับปรุง
ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่สูญเปล่าในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตแต่ละครั้งก่อนการปรับปรุง
เวลาที่ใช้ก่อน
จานวน
เวลาสูญเปล่าในการเปลี่ยนรุน่
รายการ
การปรับปรุง
การผลิตแต่ละครั้ง
สะสม
(วินาที)
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องฉีด
1
1,500
1,500
2
3
4
5
6
7
8

แรงดันน้าสูง(High pressure)
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตช่วงรอเวลาหยุด
เครื่องจักร
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตด้านหน้า(Load unit)
และด้านหลัง ( Unload unit )
เตรียมกล่องใส่งาน
ใส่ชิ้นงานในกล่องใส่งาน
เตรียม Dummy รองชิ้นงาน
เตรียมแผ่น Bottom Plate รองชิ้นงาน
อื่น ๆ

เปอร์เซ็น
สะสม
55.97

420

1,920

71.64

330

2,250

83.96

120
90
60
60
100

2,370
2,460
2,520
2,580
2,680

88.43
91.79
94.03
96.27
100.00
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1. การปรับปรุงการเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องฉีดแรงดันน้าสูง (High pressure)
จากการวิเคราะห์ปัญหา พบมีเวลาที่สูญเปล่าทั้งหมด 4ขั้นตอน คือ 1) ถอดเปลี่ยนอะไหล่
(Part)และประกอบถอด RollerSet No.1,No.2,No.3 และ No.4 ดังนั้นจึงเลือก 4 หัวข้อนี้มาเพื่อทา
การวางแผนปรับปรุงโดยทาการจัดเตรียมชุดรองรับชิ้นงาน(Roller set) ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มาเปลี่ยนทั้งชุด แทนการถอดชุดรองรับชิ้นงาน(Roller set)ทีละตัว เปรียบเทียบเวลาก่อนทาการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุง ก่อนทาการปรับปรุง ใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต 25.00 นาที
หลังจากทาการปรับปรุงเหลือ 8.50 นาที สามารถลดเวลาลงจากเดิมได้ร้อยละ 66.00
2. การปรับปรุงการเปลี่ยนรุ่นการผลิตช่วงรอเวลาหยุดเครื่องจักร
จากการวิเคราะห์ปัญหามีการสูญเปล่าที่จะต้องรอจนกระทั่งเครื่องจักรผลิตงานเสร็จไป
จนถึงด้านหลังจึงจะหยุดเครื่องจักรเพื่อทาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตพบว่ามีความสูญเปล่าอยู่ 1 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ 1)การผลิตช่วงรอเวลาหยุดเครื่องจักร ดังนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงโดยทาการติดตั้ง
โปรแกรม (Software) ที่คอมพิว เตอร์ควบคุมการทางานของเครื่องจักร เพื่อที่จะสามารถเปลี่ ยน
โมเดลได้ในขณะที่เครื่องจักรกาลังผลิตงานอยู่เมื่อชิ้นงานสุดท้ายออกจากด้านหน้าเครื่องจักรพนักงาน
สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้เลยจากด้านหน้าเครื่องจักรไม่ต้องรอให้เครื่องจักรผลิตงานไปถึงด้านหลัง
เสร็จก่อน ก่อนทาการปรับปรุงจากเดิมใช้เวลา 7.00 นาที หลังทาการปรับปรุงเหลือ 2.50 นาที ลดลง
ร้อยละ 64.29
3. การปรับปรุงการเปลี่ยนรุ่นการผลิตหน้าเครื่องจักร (Load unit) และหลังเครื่องจักร
(Unload unit)
จากการวิเคราะห์ปัญหามีความสูญเปล่าอยู่ 2 ขั้นตอน คือ 1)เปลี่ยนตัวจับชิ้นงานด้านหน้า
(Load vacuum gripper) 2)เปลี่ยนตัวจับชิ้นงานด้านหลัง (Unload vacuum gripper) ดังนั้นจึงหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงโดยทาการติดตั้งอุปกรณ์การจับชิ้นงาน (Unimech gripper) ซึ่งสามารถจับ
ชิ้น งานได้ครอบคลุ มทุกโมเดล แทนการใช้อุปกรณ์การจับชิ้นงาน(Vacuum gripper)ก่อนทาการ
ปรับปรุงจากเดิมใช้เวลา 5.50 นาที หลังจากทาการปรับปรุงเหลือ 4.00 นาทีลดลงร้อยละ 27.27
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต ที่เครื่อง MECO-3 ภายในแผนกชุบเคลือบ
ผิวชิ้นงาน (Platting Process) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัญหาเวลาที่สูญเปล่าจากการเปลี่ ยนรุ่นการผลิตก่อนการปรับปรุงและ
หลังการปรับปรุง
ปัญหาเวลาที่สูญเปล่าจากการ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลที่ได้
เปลี่ยนรุ่นการผลิต
1)การเปลี่ ย น รุ่ น การผลิ ต ที่ 25.00 นาที
8.50 นาที
ลดลงร้อยละ 66.00
เครื่องฉีดแรงดันน้าสูง
2)การเปลี่ยนรุ่นการผลิตช่วงรอ 7.00 นาที
2.50 นาที
ลดลงร้อยละ 64.29
เวลาหยุดเครื่องจักร
3)การเปลี่ยนรุ่นการผลิต
5.50 นาที
4.00 นาที
ลดลงร้อยละ 27.27
ด้านหน้าเครื่องจักรและด้านหลัง
เครื่องจักร
รวม 3 กระบวนการ
37.50 นาที
15.00 นาที
ลดลงร้อยละ 60.00
ปริมาณการผลิต
2,621,706 ชิ้น
2,982,804 ชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ13.77
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบารุงรักษาทวีผล เพื่อลดเวลาในการ
เปลี่ยนรุ่นการผลิต อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าแนวทางการดาเนินการปรับปรุง
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องฉีดแรงดันน้าสูง (High pressure ) การเปลี่ยนรุ่นการผลิตเรื่องของรอ
เวลาหยุดเครื่องจักร การเปลี่ยนรุ่นการผลิตด้านหน้า (Load) และด้านหลัง (Unload unit) หลังจาก
การปรั บ ปรุ งการเปลี่ ย นรุ่ น การผลิ ตเวลาลดลงซึ่ งจากเดิม ใช้เ วลาในการเปลี่ ย นรุ่ นการผลิ ต ทั้ง 3
กระบวนการเวลาที่สูญเปล่าอยู่ที่ 37.50 นาที/ครั้ง และหลังจากทาการปรับปรุงเวลาที่สูญเปล่าอยู่ที่
15.00 นาที/ครั้ง ลดลงได้ร้อยละ 60 ซึ่งการปรับปรุงครั้งนึ้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็น
ร้อยละ 13.77 ซึ่งผลจากการปรับปรุงเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามวั ตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของผู้วิจัย
จากการด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ งานวิ จั ย อื่ น ๆ ที่ ไ ด้
ทาการศึกษา เช่น ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิ ตด้ว ยเทคนิคความสู ญเปล่า กรณีศึกษา
โรงงานผลิ ตเลนส์ แว่น ตาพลาสติก (ฟ้าแล้ ง บุญเพ็ช ร, 2552)และศึกษาการปรับปรุงกระบวนการ
ประกอบแผงวงจรรวมตามแนวทางการผลิตแบบลีนและการบริหารคุณภาพด้วยซิกส์ซิกม่า (เทพนที
ด่านเดชา, 2552) แต่มีความแตกต่างในด้านวิธีการและระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การวิเคราะห์และแก้ไขในแต่ละปัญหาของผลิตภัณฑ์และยังพบว่าแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
บารุงรักษาทวีผล เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต ไม่ได้จากัดเฉพาะองค์การที่มีการดาเนินงาน
ด้านการผลิตเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายองค์การซึ่งจะช่วยในการสร้างความสาเร็จและ
การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรที่นาไปปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ทีช่วยสร้างความสาเร็จและสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าและยังช่วยในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตงานให้กับองค์กรที่นาไปปฏิบัติ
จากการวิจัยและศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบารุงรักษาทวีผล เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการ
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ผลิต อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าหลังการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทาให้เวลาใน
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตลดลง เป็นที่น่าพอใจอีกระดับหนึ่ง สามารถลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตได้
ร้อยละ 60 แต่ก็มีบางตาแหน่งที่ยังสามารถลดเวลาได้อีก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1.เวลาที่สูญเปล่าจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เครื่องฉีดแรงดันน้าสูงเวลาที่สูญเปล่า 15.00
นาที/ครั้ง จากการเปลี่ยนชุดรองรับชิ้นงาน(Roller set) ยกทั้งชุดโดยดาเนินการปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้
สามารถผลิ ต ได้ ทุ ก รุ่ น โดยไม่ ต้ อ งเปลี่ ย นชุ ด รองรั บ ชิ้ น งาน(Roller set)โดยใช้ ชุ ด รองรั บ ชิ้ น งาน
พลาสติกกับแสตนเลสใส่สลับกันเพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นงาน
2.การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอแนะความคิดใหม่ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้และเป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
3.ควรจะเพิ่มหรือจั ดทากระบวนการควบคุมวิธีการปรับแต่งเครื่องจักรและสภาพการ
ทางานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความ
ช่วยเหลือจาก ดร.ปิยฉัตร บูระวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ดวงพร พุทธวงค์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ได้เสียสระเวลาอันมีค่า ให้คาปรึกษาและกราบขอบพระคุณ ดร.ศุภกร พรหิรัญกุล ประธานกรรมการ
ที่ช่วยแนะนาพร้อมชี้แนะข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อแก้ไขให้เนื้อหาฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบคุณ คณาจารย์ ทุกท่ านที่กรุ ณามอบวิช าความรู้ อัน มีค่า รวมทั้ งเจ้าหน้ า ที่
ประจาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้อานวยความสะดวกด้วยดีเสมอมา
ผู้ทาการค้นคว้าอิสระขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ที่ให้การ
สนับสนุนมาโดยตลอดจนส่งผลให้สาเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป หากการศึกษา
ครั้งนี้มีบทความใดขาดตก บกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ ผู้ทาการค้นคว้าอิสระกราบขออภัยมา ณ โอกาศ
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บทคัดย่อ
บทความนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมืองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500-2558 ที่
มีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยวิธี วิ จั ย เอกสารของภาครัฐ และทางวิ ช าการร่ว มกับ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองในยุครัฐราชการ ค้นพบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
อิทธิพลทางการเมืองของทหาร ด้วยเงื่อนไขบทบาทของกลุ่มชนชั้นนาเหนือกว่า สถาบันอื่น ทหารมี
ความเป็นเอกภาพ ภาคประชาชนให้ความสนใจการเมืองน้อยหรือหมดโอกาสมีส่ วนร่วมทางการเมือง
กลุ่มข้าราชการให้การสนับสนุนกองทัพ อีกทั้งประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือจากประเทศมหาอานาจ
และการเกิดสงครามเย็น จากปัจจัยเหล่านี้จึง ทาให้กลยุทธ์การสื่อสารของ จอมพลถนอม กิตติขจร
และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เลือกเสนอสารแบบชัดเจน โดยเลือกการปราศรัยเป็นช่อ งทางหลักใน
การสื่อสาร ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน เป็นผลมาจากทหารได้ถูกลดทอนอิทธิพลทางการเมืองลงไปจาก
เหตุการณ์วันมหาวิปโยคและ 6 ตุลาคม 2519 รวมถึงสหรัฐอเมริกาลดท่าทีการเกื้อหนุนแก่กองทัพ
ไทย แต่บทบาทของทหารก็ยังปรากฏในเวทีการเมือง เพราะเป็นสถาบันในการรอมชอมความขัด แย้ง
ระหว่างข้าราชการและพรรคการเมือง และทหารเป็นสถาบันเดียวที่สามารถจัดการกับการขยายลัทธิ
คอมมิวนิสต์ได้ จากปัจจัยเหล่านี้ที่มีผลต่อการสื่อสารของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชวลิต
ยงใจยุทธ ที่เลือกกลยุทธ์สารที่ชัดเจน โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เลือกการปราศรัยเป็นช่องทาง
หลักในการสื่อสาร ส่วน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไม่พบความโดดเด่น ในการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร
และยุคปฏิรูปทางการเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางการปกครองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ภาคพลเมืองมีความแข็งแกร่ง กองทัพมีความเป็นทหารอาชีพ จากบริบททางการเมืองจึงปรากฏการ
สื่อสารของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เลือกกลยุทธ์สารแบบชัดเจน โดยเน้นช่องทางคาแถลงการณ์ที่
ปรากฏในรูปแบบคลิปวีดีโอเป็นช่องทางหลัก
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อมทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง นายกรัฐมนตรี ทหาร
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ABSTRACT
This study was about the Political Context in the period 1957–2015 that
affected the political Communication of Prime Ministers from the Military by qualitative
research method Data was collected from both governmental and academic
documents together with in-depth interview from experts in Political Science
From the study, factors in the political context during Bureaucratic Polity Era
was found affecting the Political Influence of the Military with condition that a role of
Elite group was beyond other institutions. Military had got the unity whereas the public
sector was less interested in politics or participation and moreover Bureaucrats
supported the Military. Thailand at that time had received the help from the Great
Powers and the Cold War arose. Based on these factors, it appeared that Field Marshal
Thanom Kittikachorn and Field Marshal Sarit Dhanarajata chose an explicit content
strategy by using speech as the main channel of communication. Blooming of
Democracy era was a result of political influence of Military had been reduced from
“The popular uprising of 14 October 1973 or Day of Great Sorrow” and "The
Thammasat University massacre or the 6 October event" including United States
decreased assistance to the Royal Thai Armed Forces. However, But the role of the
military was also reflected in the political stage as an institution to settle disputes
between the bureaucrats and political parties and the military was the only institution
that could deal with the expansion of Communism. From factors affecting political
communication of General Prem Tinsulanonda and General Chavalit Yongchaiyudh
also chose an explicit content strategy by using speech as the main channel of
communication while General Chavalit Yongchaiyudh had no distinction in the choice
of communication channels. Political Reform era, there was a change to the
administrative structure that is more stable. Civil sector was strong while Army had a
Military Professionalism. From political context, there was communication of General
Prayut Chan-o-cha who chose an explicit content strategy by using speech in the form
of video clips as the main channel.
Keywords: Political Context, Political Communication, Prime Minister, Military
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บทนา
บทบาทของกองทัพในทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2475 จวบจนปัจจุบันปรากฏอิทธิพลในหลากหลายลักษณะ ตั้งแต่เป็นหนึ่งในกาลังสาคัญของการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองและสังคม บทบาทการเป็น ผู้พิทักษ์ในทางการเมือง (political
guardians) เป็นสถาบันการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงภาวะสงครามเย็น (Cold War) แม้เมื่อครา
ใดเกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมและการเมืองทั้งการกบฏหรือการรัฐประหาร ทหารเป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่เข้ามาจัดการกับปรากฏการณ์เหล่านั้น อีกทั้งลักษณะพิเศษของความเป็นทหารที่มีความชอบ
ธรรมในการมีและใช้อาวุธ การศึกอบรมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และอุดมคติของวิชาชี พทหาร
จึงมีผลให้กองทัพยังคงสถานะในการพัฒนาทางการเมืองได้อย่างยาวนานโดยเริ่มตั้งแต่ยุครัฐราชการ
ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน และยุคปฏิรูปทางการเมือง ตลอดจนบทบาทของทหารในการก้าวมาเป็น
ผู้นาประเทศ
นายกรัฐ มนตรีที่มีสถานะเคยเป็นทหารนั้นปรากฏหลายคน แต่นายกรัฐมนตรีที่มาจาก
ทหารที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒ นาประเทศ มีความโดดเด่นในทางการเมือง อีกทั้งมีเอกลักษณ์
ทางการสื่อสารที่โดดเด่น คือ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ พล.อ.ชวลิ ต ยงใจยุ ทธ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โ อชา จากประวัติศาสตร์เหตุการณ์ทาง
การเมืองที่แตกต่างตามเงื่อนไขของสังคมที่ผันแปรไป การสร้างและถ่ายทอดการสื่อสารทางการเมือง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรเหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์ทางสังคมในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชนและก่อให้เกิดการปฏิบัติตามที่ผู้ปกครองได้หวังไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อการบริหารประเทศ และ
ส่งผลต่อการเข้ามาทาหน้าที่ผู้นาประเทศให้สมบูรณ์แบบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2558 ที่มีผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้วิธีวิจัยเอกสาร
(Documentary research) สิ่ งพิ มพ์ จากภาครัฐ ที่เ ป็น ข้อ มูล หรื อหลั ก ฐานโดยตรงซึ่ งเป็น ต้น ฉบั บ
ได้แก่ คาแถลงนโยบาย สุ น ทรพจน์ ค าปราศรัย และคาแถลงการณ์และวิธีก ารวิเคราะห์ เนื้อหา
(Content Analysis) ด้วยการแจงนับเอกสาร และเอกสารทางวิชาการหรือรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การปกครอง ซึ่งเป็นการวิ จัยเชิงประวัติศาสตร์ ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูล (Key Information) มีจานวน 7 คน คือ 1) ศ.ดร.
สุจิต บุญบงการ สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ศ.ดร.สุรชาติ บารุงสุข อาจารย์ประจาภาควิชาความสัมพั นธ์
ระหว่างประเทศ คณะรั ฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย 3) ศ.ดร.สุ ภางค์ จันทวานิช อาจารย์
ภาควิช าสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะรัฐ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย 4) ศ.ดร.ธเนศ
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อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5) ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6) ดร.ณัฐพล ใจ
จริง หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นันทา และ 7) อาจารย์ป ฤณ เทพนรินทร์ อาจารย์วิช าเอกการเมืองการปกครอง วิทยาลั ย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาหรับเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structural
interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลทางบริบททางการเมืองในยุครัฐราชการ ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2516 คือ
จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยุคประชาธิ ปไตยเบ่งบาน ระหว่างปี พ.ศ. 25172540 คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และยุคปฏิรูปการเมือง ระหว่างปี
พ.ศ. 2541-2558 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายผลโดยนาเสนอเชิงพรรณนา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของการวิจั ย (trustworthiness) ครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลในหลากหลายวิธี โดย
วิธีการรวบรวมเอกสารเป็นวิธีการหลัก และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยในการตรวจสอบข้อมูลอัน
หลายมิติในประเด็นเดียวกันที่มาจากคนละแหล่งโดยการเปรียบเทียบความจริงที่มาจากต่างวาระ เพื่อ
เลือกข้อมูลที่ใกล้เคียงกันแล้วนามาวิเคราะห์และมิติกรอบความคิดทฤษฎี (theoretical) และงานวิจัย
ทีเ่ กี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาวิชา
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยเป็น 2 ตอนดังนี้
1) สภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยในแต่ละยุคสมัย
ยุคที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2516 ยุครัฐราชการ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยในช่วงนี้เริ่มต้นด้วยการรัฐประหารจึงปรากฏความชัดเจน
ของทหารที่เ ข้ามาแทรกแซงในเวทีทางการเมื อง ด้ว ยเงื่ อนไขความลงตัว ของบริบ ทสั ง คมหลาย
ประการ ทั้งบทบาทของข้าราชการที่เหนือกว่าสถาบันอื่น ในทุกมิติ จึงเป็นเวทีของตัวแสดงจานวน
จากัด (political elite) ด้วยกลุ่มชนชั้นนาของสังคม ความอ่อนแอของพลเมืองในทางการปกครอง
อีกทั้งประชาชนให้การสนับสนุนรัฐบาลพลเรือนน้อย เมื่อผนวกกับสงครามเย็นและการช่วยเหลือของ
สหรัฐอเมริกาต่อกองทัพไทย จึ งเป็นผลให้ กองทัพเข้ามามีอิทธิพลในทางการเมืองทั้งโดยตรงและ
เปิดเผย นายกรัฐมนตรีที่ปกครองประเทศอย่างยาวนานในยุคนี้คือ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ดาเนิน
รู ป แบบ วิ ธีก าร และนโยบายส าคัญ ทั้ง การเมื องภายในและภายนอกประเทศแบบเดี ยวกับ จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ เช่น การเร่ งรั ดการร่างรัฐ ธรรมนูญ การกวาดล้ างคอร์ รัปชันและทุจริตในวง
ราชการ และการต่อต้านระบอบคอมมิว นิส ต์ ดังนั้น จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการชะลอประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ จนช่วงต้นทศวรรษ 2510 รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สังคมไทยจึงมีการ
จัดตั้งพรรคการเมืองอย่ างคึกคั ก การปกครองของรัฐบาลชุดนี้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลและฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง รัฐต้องเผชิญกับเรียกร้อง
การใช้รัฐธรรมนูญของกลุ่มนิสิตนักศึกษาปัญญาชน การต่อต้านการใช้อานาจเผด็จการรัฐบาลทหาร
และการทุจริตประพฤติมิชอบของบรรดาผู้นาทางการเมือง
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บริบ ททางการเมืองในสมัย รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พบว่า บรรยากาศการเมือง
โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองทัพอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นการเมืองในยุครัฐราชการ
(bureaucratic polity) เพราะเกิดการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรอย่างข้าราชการเก่า อีกทั้งพลเมือง
มีความสนใจในทางการเมืองต่าหรือปราศจากโอกาสในทางการปกครอง เพราะการถูกปิดกั้นจาก
อานาจรัฐ จึงไม่ปรากฏกิจกรรมทางการเมืองแต่อย่างใด สถาบันประชาธิปไตยไร้ความมั่นคง กอปรกับ
ความคุ้นเคยของประชาชนในคุณค่าแห่งสถาบันกองทัพยาวนานกว่าพรรคการเมือง และการได้รับการ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและภาวะสงครามเย็น จากปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็ นถึงบรรยากาศการเมือง
ตลอดช่วงนี้อันส่งผลให้ยุครัฐราชการโดยเฉพาะกองทัพเข้ามามีอิทธิพลและควบคุมมิติการเมืองและ
โครงสร้างสังคมต่อการกาหนดทิศทางความเป็นไปของประเทศชาติได้
ยุคที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2517-2540 ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน
บริบททางการปกครองในช่วงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและมีความผันแปร
มาก เนื่องจากเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมขึ้นจากการเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
การศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อรองรับกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จึงเกิดกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการ
ประชาธิปไตยในการปกครองประเทศและการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากระบบการศึกษาสมัยใหม่
จากเหตุการณ์วันมหาวิปโยคและ 6 ตุลา 19 อีกทั้งช่วงเวลานั้นยังเกิดกลุ่มธุรกิจและนักการเมืองเข้า
มามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ดังนั้น ระบบการเมือ งของไทยจึงเปลี่ยนจากระบอบอามาตยาธิป
ไตยมาสู่ระบอบธนาธิปไตย (plutocratic polity) หรือรัฐธุรกิจ บทบาททางการเมืองของทหารจึง
น้อยลง แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปราศจากอานาจทางการเมืองของกองทัพ เพราะทหารมีมุมมองว่า
รัฐบาลพลเรือนไม่สามารถดูแลสถานการณ์ที่ลาบากของการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์และความขัดแย้ง
ของพรรคการเมืองได้ ขณะที่ประเทศมหาอานาจได้ลดบทบาทในการสนับสนุนประเทศไทย รวมถึง
สังคมเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและขัดแย้งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเอื้อต่อการยึดอานาจ
ของฝ่ า ยกองทั พ ส าหรั บ นายกรั ฐ มนตรี ผู้ มี บ ทบาทในยุ ค นี้ คื อ พล.อ.เปรม ติ ณ สู ล านนท์ จาก
ปรากฏการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับพลเมืองในอดี ต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ แลเห็น ว่าการ
ปกครองประเทศในลักษณะเผด็จการเช่นเดิมไม่สามารถสร้างความพอใจแก่ประชาชนได้ สภาพการณ์
ของสังคมไทยในเวลานั้น พบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น วิกฤติเศรษฐกิจในการประกาศลดค่าเงินบาท
และปัญหาน้ามัน ความแตกแยกของบรรดาพรรคการเมือง และการเกิดระบอบคอมมิวนิสต์ในไทย
ส่ ว นในช่ ว งการบริ ห ารประเทศของ พล.อ.ชวลิ ต ยุ งใจยุท ธ เป็นนายกรัฐ มนตรีที่ม าจากระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยการชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จากพรรคความหวังใหม่
บริบทการเมืองและสังคมในช่วงนี้ที่รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ต้องประสบพบเจอปัญหาในหลาย
ด้ า นทั้ ง การเรี ย กร้ อ งการปฏิ รู ป การปกครองจากความเสื่ อ มศรั ท ธาของประชาชน จนปรากฏ
ความสาเร็จเมือ่ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 วิกฤตฟองสบู่แตก ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีก
มากมายหลายด้านทั้งภาคสังคม ธุรกิจอุตสาหกรรม การเงินการค้าระหว่างประเทศ และความเป็นอยู่
ของประชาชน
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ยุคที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2558 ยุคปฏิรูปการเมือง
สภาพการณ์เมืองไทยของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นช่วงที่สังคมไทยอยู่ในช่วง
เกิดการเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ างทางการเมื องที่มีเสถียรภาพมากขึ้น มิติประชาสั งคมมีความ
แข็งแกร่ง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และเกิดการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
จึ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง การปฏิ รู ป การเมื อ งที่ เ ริ่ ม ปรากฏชั ด เจนราวปี พ.ศ. 2540 จากรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ประชาชน จึงเป็นผลให้พลเมืองได้มีส่วนร่ วมในทางการเมืองมากขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันกองทัพมี
ความเป็นทหารอาชีพมากขึ้น และได้ลดทอนบทบาทของตนลงในช่วงระยะหนึ่ง ทว่า ทิศทางการ
เมืองไทยมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่คาดหมายไว้ หากไม่
ปรากฏวิกฤตการณ์ทางเมืองของประชาชนที่คิดเห็นต่างในทางการปกครองในช่วงเกือบทศวรรษที่
ผ่านมา จากเงื่อนไขเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดการทารัฐประหารอีกครั้งในสังคมไทย
จากสภาพการณ์ ท างการปกครองของไทยตั้ ง แต่ พ.ศ. 2500-2558 ได้ ผ่ า นจุ ด เปลี่ ย น
เหตุการณ์ป ระวัติศาสตร์ ที่ส าคัญทางการเมืองหลายเหตุการณ์ ผู้ วิจัยพบข้อสั งเกตที่น่าสนใจคื อ
แนวโน้มอุดมคติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองได้คาดหวังไว้ คือ กระบวนการพัฒนา
สถาบันประชาธิปไตยอย่างเป็นขั้นตอนในทิศทางเชิงบวก พลวัตรการเมืองที่ไม่ซ้าร่องรอยเดิมหรือการ
ตกลงมาสู่เหตุการณ์ทารัฐประหารที่เคยปรากฏมา (เส้นจุด: ทิศทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย)
แต่จากปัจจัยบริบทภายในประเทศทั้งความเป็นเอกภาพของกองทัพ ความเข้มแข็งของภาคสังคม และ
เงื่อนไขภายนอก ได้แก่ บริบทโลก สงครามเย็น และการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ ปัจจัยเหล่านี้ที่ส่งผล
ต่อทิศทางการแทรกแซงทางการปกครองของกองทัพในบริบททางการเมืองไทย (เส้นสีเข้ม: บริบท
การเมืองระบอบประชาธิปไตยไทย) และจากเงื่อนไขเดียวกันเหล่านี้จะส่งผลต่อทิศทางการแทรกแซง
ทางการเมืองของทหารในอนาคต (เส้นประ) เพื่อให้ประจักษ์ถึงบริบททางการเมืองไทยในแต่ละยุค
สมัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงสามารถสรุปสภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยดังนี้
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สภาพแวดล้อมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยไทย
ปรากฏการณ์ในอดีต

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตย

ทิศทางการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย
สภาพแวดล้อมการเมือง
ประชาธิปไตยไทย
พ.ศ.2500 2501 2516 2519
ยุคที่ 1 ยุครัฐราชการ

2534

2535

2540 2549 2557

ยุคที่ 2 ประชาธิปไตยเบ่งบาน

อนาคต

ยุคที่ 3 การปฏิรูปการเมือง

ยุครัฐราชการ

ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน

ยุคปฏิรูปการเมือง

เงื่อนไขภายใน
- กองทัพมีความเป็นเอกภาพ
- สังคมโดยรวมมีความอ่อนแอ (ถูก
กาหนดจากอานาจรัฐ)
- พลังคู่ตรงข้าม (นักศึกษาประชาชน)
พั น ธมิ ต ร (กลุ่ ม อ านาจเก่ า /กลุ่ ม
ราชการ)
เงื่อนไขภายนอก
- ประเทศมหาอานาจ
- สงครามเย็น

เงื่อนไขภายใน
- บทบาททางการเมื อ งของทหารลด
น้อยลง
- สังคมเกิดการพัฒนาหลังวันมหาวิปโยค
- พลังคู่ตรงข้ า ม (นั ก ศึก ษาประชาชน)
พันธมิตร (นักธุรกิจ)
- ความขัดแย้งของพรรคการเมือง
เงื่อนไขภายนอก
- การขยายลัทธิคอมมิวนิสต์
- การลดบทบาทของสหรัฐอเมริกา

เงื่อนไขภายใน
- กองทัพมีความอ่อนแอ
- ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง
- ความเป็นทหารอาชีพ
- พลังคู่ตรงข้าม-พันธมิตร

2) การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร
ภาพรวมกลยุทธ์เนื้อหาสารของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร
กลยุทธ์เนื้อหา
การยกตัวอย่างประกอบ
- เหตุการณ์
- ข้อมูลตัวเลข
เสนอสารด้านเดียวและสองด้าน
สารแบบชัดเจน
สารแบบโดยนัย
ภาพประกอบ
เชิงบวก
เชิงลบ
กระตุ้นด้วยอารมณ์
กระตุ้นให้กลัว
เสนอสารอย่างสร้างสรรค์/อารมณ์ขัน
กระตุ้นด้วยกลุ่มอ้างอิง

จอมพลถนอม
6
1
4
1
19
5
12
8
3
4

จอมพลสฤษดิ์
4
4
2
1
12
1
2
4
3
3

พล.อ.เปรม
4
2
1
1
14
2
12
1
7
5

พล.อ.ชวลิต
1
4
2
2
1
-

พล.อ.ประยุทธ์
2
1
1
7
2
2
3
2
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ภาพรวมกลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร
ช่องทางสื่อสาร

จอมพลถนอม

จอมพลสฤษดิ์

พล.อ.เปรม

พล.อ.ชวลิต

พล.อ.ประยุทธ์

แถลงนโยบาย

4

1

3

1

1

ชี้ แ จงแผนนโยบาย ชี้ แ จงแผนนโยบาย ชี้ แ จงแผนนโยบาย ชี้ แ จงแผนนโยบาย ชี้ แ จงแผนนโยบาย
ช่องทางที่เป็นพิธีการ ช่องทางที่เป็นพิธีการ ช่องทางที่เป็นพิธีการ ช่องทางที่เป็นพิธีการ ช่องทางที่เป็นพิธีการ

สุนทรพจน์

30

7

ช่องทางการสานและ พิ ธี ท า ง ก า ร มี
กระชั บความสั ม พัน ธ์ ความส าคั ญ และ
กับอารยประเทศ
ลั ก ษ ณ ะ จ ริ ง จั ง
ประเด็นการเมืองการ
ปกครอง

คาปราศรัย

คาแถลงการณ์

19

1

64

การเผยแพร่ข่าวสาร
ในพิธีท างการสาคั ญ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
นานาชาติ

ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ เ ป็ น
ทางการทางในกล่ า ว
ส ร ร เ ส ริ ญ
กลุ่มเป้าหมาย

ช่ อ งทางสื่ อ สารเพื่ อ
ต้องการให้ประชาชน
ไ ด้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
ภาครัฐได้จัดเตรียมไว้
โดยการกล่าวเปิดงาน

1

4

674

247

178

ช่ อ ง ท า ง ห ลั ก ใ น
เ ผ ย แ พ ร่ ข่ า ว ส า ร
ความส าคัญ ของแผน
โครงการต่ า ง ๆ ของ
รัฐบาลความยืดหยุ่น

สื่อสารในหลากหลาย
โอกาส ช่องทางที่ไม่
เป็นพิธีการมากนัก มี
ความยืดหยุ่น

ช่ อ ง ท า ง ห ลั ก ใ น
เ ผ ย แ พ ร่ ข่ า ว ส า ร
ความสาคัญของแผน
โครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลความยืดหยุ่น

4

18

-

-

91 (คลิปวีดีโอ)

ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
เ ฉ พ า ะ ด้ า น ข อ
งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีเท่านั้น

มิ ติ ก ารเงิ น ความ
มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
น า น า ป ร ะ เ ท ศ ที่
ท าง ก าร ที่ ภ า ครั ฐ
ต้องการให้ประชาชน
เข้าใจ

-

-

เป็นช่องทางสาคัญใน
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล สู่
ส า ธ า ร ณ ช น ซึ่ ง
ปราก ฏในรู ป แบบ
ของวีดีโอ

ช่องทางที่ยืดหยุ่น ไม่ ช่ อ งทางที่ ไ ด้ พ บปะ
ยึ ด ติ ด กั บ เ ว ล า ที่ ป ร ะ ช า ช น ใ น วั น
แน่ น อนตายตั ว มาก สาคัญต่าง ๆ ของไทย
นั ก ภ า ษ า ไ ม่ เ ป็ น
ทางการเพื่อการชี้แจง
และแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง
การปฏิบัติหน้าที่

จอมพลถนอม กิตติขจร เลือกกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองด้วยสารแบบชัดเจนมากที่สุด
การเสนอสารเชิงบวก การกระตุ้นด้วยอารมณ์ของผู้พูด การเสนอสารโดยนัย และการยกตัวอย่าง
ประกอบ เป็นต้น ส่วนกลยุทธ์ช่องทางการสื่อสาร จอมพลถนอม กิตติขจร เลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร
หลายช่องทาง ดังนี้ การแถลงนโยบายทั้ง 4 ครั้งเป็นการชี้แจงแผนแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศให้รัฐสภาและประชาชนรับทราบ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน จึงเป็นช่องทางที่เป็น
พิธีการ และมีลักษณะแบบเดียวกันนี้กับผู้นาทั้ง 4 คน การกล่าวสุนทรพจน์เป็นช่องทางการสื่อสารใน
การสานและกระชับสัมพันธ์กับอารยประเทศเท่านั้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันในทางการเมืองและด้านอื่น
ด้วยภาษาถ้อยคาที่จรรโลงใจและเป็นพิธีการ การกล่าวปราศรัย พบว่าเป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่
สาคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างใกล้ชิดในโอกาสที่หลากหลายตามกิจกรรม
ด้วยลักษณะการสื่อสารที่ไม่เป็นพิธีการจนเกินไปนัก และการแถลงการณ์ ปรากฏชัดว่าช่องทางนี้เป็น
การสื่อสารด้านการเงินเพียงมิติเดียว การสื่อสารจึงมีความจริงจังและมีความชัดเจนในสาร
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มียุทธวิธีการสื่อสารด้วยการเลือกใช้สารที่ปรากฏในหลายรูปแบบ
กลยุ ท ธ์ เ นื้ อ หาสารที่ พ บบ่ อ ยคื อ กลยุ ท ธ์ แ บบชั ด เจน การกระตุ้ น ด้ ว ยอารมณ์ ข องผู้ น า การยก
เหตุการณ์มาประกอบ เสนอสารสร้างสรรค์ และกระตุ้นด้วยกลุ่มอ้างอิง เป็นต้น ซึ่งค้นพบว่า กลยุทธ์
ช่องทางที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เลือกใช้ปรากฏหลายรูปแบบ ได้ แก่ การแถลงนโยบาย การกล่าว
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สุนทรพจน์ในพิธีทางการ มีความสาคัญและจริงจังในประเด็นทางการเมือง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
ความมั่นใจและให้ความยินดี ร่วมมือกับรัฐ การปราศรัยเป็นช่องทางหลักที่สาคัญ ในการสื่อสารได้
หลายโอกาสทั้งกิจ กรรมและวันส าคัญ ไม่เป็นพิธีการมากนัก มีความยืดหยุ่น สามารถเข้าถึงและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สู่สาธารณชนได้ง่าย และแถลงการณ์ เป็นช่องทางการสื่อสารมิติการเงิน
ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์กับอารยประเทศ เป็นช่องทางการสื่อสารลาดับสองที่จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ เลือกสื่อสาร เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีลักษณะเป็นทางการ จริงจังที่ทางภาครัฐ
ต้องการให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจ และต้องการความร่วมมือ
พล.อ.เปรม ติณสู ล านนท์ เลื อกกลยุทธ์ สื่ อ สารด้ว ยการแถลงนโยบายทั้งสามวาระนั้ น
เลือกใช้กลยุทธ์สารเพียง 2 กลยุทธ์เท่านั้นคือ การเสนอสารแบบชัดเจนและกระตุ้นด้วยอารมณ์ ทั้งปี
พ.ศ. 2523 และ 2526 ส่วน พ.ศ. 2529 พบเพียงกลยุทธ์สารแบบชัดเจนของนโยบายทั้ง 6 ด้าน ส่วน
กลยุทธ์สารล าดับ ถัดมา อาทิ กระตุ้นด้ว ยอารมณ์ ของความมุ่งมั่น แน่ว แน่ ของผู้ นา และคาแถลง
นโยบายวาระที่ 2 คล้ายกับวาระที่สุดท้าย คือ กลยุทธ์สารแบบชัดเจนในการเน้นย้าความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เลือกใช้กล
ยุทธ์สารเชิงบวกมากที่สุด ส่วนช่องทางการปราศรัยของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เลือกใช้กลยุทธ์สาร
แบบชัดเจนมากที่สุด ลาดับถัดมา ได้แก่ การอ้างอิงบุคคลอันเป็นที่รักของคนไทยหรือบุคคลสาคัญ
ในทางการเมืองของท้องถิ่นและชาติ กลยุทธ์สารที่กระตุ้นด้วยอารมณ์ สารเชิงบวก และกลยุทธ์ช่อง
ทางการสื่อสารของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พบว่า การแถลงนโยบาย การกล่าวสุนทรพจน์เป็นช่อง
ทางการเผยแพร่ข่าวสารในพิธีทางการสาคัญ ด้านความสัมพันธ์กับนานาชาติด้วยภาษาที่สละสลวย
จรรโลงใจ และการกล่าวปราศรัยของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นเครื่องมือหลักในเผยแพร่ข่าวสาร
ความสาคัญของแผนโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เป็นโอกาสได้พบปะประชาชนที่หลากหลายได้อย่าง
ใกล้ชิดในวาระต่าง ๆ สามารถเน้นย้า เพิ่มเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม มีความยืดหยุ่น จึงสามารถ
สร้างความกระจ่างในสารนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการแถลงการณ์นั้นไม่ปรากฏ
การสื่อสารทางการเมืองของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พบว่า กลยุทธ์สารที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจ
ยุทธ เลือกใช้มากที่สุดคือ การเสนอสารแบบชัดเจนจากทั้ง 3 ช่องทางการสื่อสาร และพบกลยุทธ์สาร
อื่น ๆ ดังนี้ การแถลงนโยบายด้วยกลยุทธ์สารแบบความชัดเจนในประเด็นการเร่งผลักดันการปฏิรูป
การเมืองโดยเฉพาะการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การกลยุทธ์กระตุ้นด้วยอารมณ์ของผู้นาถึงความ
ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ ส่วนสุ นทรพจน์ด้วยกลยุทธ์เชิงบวก กลยุทธ์สารแบบ
สร้างสรรค์ด้วยการเปรียบเปรยสรรเสริญกลุ่มเป้าหมาย และการกล่าวปราศรัยด้วยกลยุทธ์สารด้วย
กระตุ้นอารมณ์ของผู้พูด กลยุทธ์สารที่ชัดเจนในการชี้แจงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศ
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และกลยุทธ์การยกตัวเลขมาประกอบเพื่อชี้ชัดและเกิดความเข้าใจในมิติที่
กาลังสื่อสาร ส่วนช่องทางการสื่อสารของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้แก่ คาแถลงนโยบาย การกล่าว
สุนทรพจน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการในกล่าวสรรเสริญกลุ่มเป้าหมาย และการปราศรัย
เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีลักษณะยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับเวลาที่แน่นอนตายตัวมากนัก โดยการใช้ภาษา
ไม่เป็นทางการ เพื่อการชี้แจงและแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และสามารถเน้นย้าใน
สาระของสารได้
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กลยุทธ์การสื่อสารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ช่องทางการแถลงนโยบายเป็น
เครื่องมือการเผยแพร่วิ สัยทัศน์ต่อในรัฐสภาและประชาชน ด้วยรูปแบบและภาษาถ้อยคาที่เป็นพิธี
ทางการ โดยกลยุทธ์แบบชัดเจนในการชี้แจงการเข้ามาเป็นผู้นาเพื่อประโยชน์ของชาติ ส่วนสุนทรพจน์
เป็นช่องทางสื่อสารเพื่อต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมที่ภาครัฐได้จัดเตรียมไว้ เลือกใช้กลยุทธ์
เนื้อสารแบบกระตุ้นด้วยอารมณ์ร่วมกับเสนอสารแบบสร้างสรรค์ กลยุทธ์สารแบบชัดเจนในประเด็น
ต่าง ๆ ส่วนการปราศรัยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ปรากฏในปีแรกของการดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี แต่ปีถัดมาเป็นช่องทางที่ได้พบปะประชาชนในวันสาคัญต่าง ๆ ของไทย พบกลยุทธ์
สารชัดเจนที่กล่ าวถึงความส าคัญของวันต่าง ๆ และการแถลงการณ์ถือเป็นช่องทางสาคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนซึ่งปรากฏในรูปแบบของคลิปวีดีโอด้วยกลยุทธ์สารเชิงบวกด้วยการกล่าว
ชมเชยกลุ่มเป้าหมาย การเสนอสารที่ชัดเจน การยกข้อมูลมาประกอบเพื่อความน่าเชื่อถือ และสร้าง
สารให้น่าสนใจ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย ที่ บ่ ง ชี้ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ของบทบาททางการเมื อ งของทหารคื อ ปั จ จั ย ความ
แข็งแกร่งของพลเมือง ความขัดแย้งของเหล่าพรรคการเมือง ความเป็นทหารอาชีพ กลุ่มพลังคู่ตรง
ข้าม-กลุ่ มพัน ธมิตร และเงื่อนไขภายนอกอย่างภาวะสงครามเย็น บริบทโลก และการขยายลั ท ธิ
อุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งย่อมส่งผลต่อบรรยากาศการสื่อสารทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย หากนา
ข้อมูล ข้างต้น มาพิจ ารณาตามแนวทางของ Eric A. Nordlinger (สมควร สาคร, 2554, น. 29) ที่
กล่าวถึงมูลเหตุของการแทรกแซงทางการเมืองของทหารมาจากความล้มเหลวในการบริหารงานของ
รัฐบาลพลเรือน และ William Thomson (1976, p. 255-277) แนวคิดความเปราะบางของรัฐบาล
พลเรื อน (Regime Vulnerability) ที่พบว่าทั้ง 2 แนวคิดได้เ น้นถึงเงื่อนไขส าคัญ ๆ ในระบบทาง
การเมืองและสังคมทั้งบริบทภายในและนอกอย่างวิกฤติการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ การขาดความชอบ
ธรรมของรัฐบาลพลเรือนที่มีผลต่อการแทรกแซงทางการปกครองของกองทัพ
จากบริบททางการเมืองไทยทั้ง 3 ยุคพบว่าระดับความเข้มข้นของกองทัพเข้ามามีบทบาท
ในทางการเมืองแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในระบบทางการเมืองและสังคม ทั้งเงื่อนไข
ภายในและนอก ผลจากการศึกษาจึงมีความสอดคล้องกับ Samuel Huntington (อ้างแล้ว, สมควร
สาคร) ตามแนวคิ ดโครงสร้ างทางการเมื องและสถาบั นสั งคม Eric A. Nordlinger และ William
Thomson (อ้างแล้ว, สมควร สาคร) สาเหตุของการแทรกแซงทางการเมืองของทหารมาจากความ
ล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลพลเรือน (Regime Vulnerability) ซึ่งทั้ง 3 แนวคิดได้เน้นถึง
เงื่อนไขสาคัญ ๆ ในระบบทางการเมืองและสังคมทั้งบริบทภายในและนอกอย่างวิกฤตการเมือง ปัญหา
การเงิน และการขาดความชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือนที่มีผลต่อการแทรกแซงทางการปกครองของ
กองทัพ
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยค้นพบตัวแปรที่ชี้ให้เห็นถึงความเข้มข้นของการ
แทกรแซงการเมืองของไทยที่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Stithorn Thananithichot (ไม่ปรากฏปี )
ศึ ก ษาเรื่ อ ง The Political Role of the Military in Democratic Era: The Case of Brazil and
some Lessons for Thailand ได้อธิบายสาเหตุ ที่กองทัพยังคงสถานะบทบาทในทางการเมืองใน
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ระบอบประชาธิปไตยของประเทศบราซิลและไทย เพราะต้องการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ การขจัด
การทุจ ริ ต คอรั ป ชั่น และวิกฤติการเมือง กอปรกับพลเมืองให้ ความเชื่อมั่นศรัทธาและไว้ว างใจต่อ
สถาบันกองทัพสูงที่สามารถรักษาความมั่นคงของประเทศได้ ทั้งนี้แนวโน้ม บทบาทของทหารต่อการ
ปกครองนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความศรัทธาของประชาชน และความอ่อนแอของสังคม
จากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมทั้ง 3 ยุคทั้งเงื่อนไขภายในและนอกประเทศ จึง
ส่งผลให้เกิดการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คน ดังนี้ ยุครัฐราชการ คือ กองทัพ มี
บทบาททางการเมืองสูง พบเงื่อนไขบทบาทของกลุ่มชนชั้นนานั้นเหนือกว่าสถาบันอื่น ทหารมีความ
แข็งแกร่งมาก การเมืองจึงเป็นวัฎ จักรในการทารัฐประหาร ขณะที่ประชาชนให้ความสนใจการเมือง
น้อยหรือปราศจากโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทหารได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มพันธมิตรอย่าง
ข้าราชการ อีกทั้งประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือจากประเทศมหาอานาจ และการเกิดสงครามเย็น
จากบริบททางการเมืองและสังคมเหล่านี้จึงปรากฏกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของ จอมพลถนอม
กิตติขจร และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่เน้นสารแบบชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเข้าใจ
และการขอความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะมิติด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
รวมถึงกลยุ ทธ์อื่น ๆ อาทิ การกระตุ้นด้ว ยอารมณ์ ของผู้ นา การเหตุการณ์ประกอบ เป็นต้น โดย
นายกรัฐมนตรีทั้ง 2 คนนี้เลือกการปราศรัยเป็นช่องทางหลักที่สาคัญในการเข้าถึง สร้างความใกล้ชิด
กับประชาชนได้หลากหลายโอกาส ด้วยรูปแบบและถ้อยคาภาษาที่ไม่เป็นพิธีการ มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเสริมย้าให้สอดรับกับประชาชนที่มีความแตกต่างกันได้
ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน การศึกษาพบว่า ทหารได้ลดทอนอิทธิพลทางการเมืองลงไปจาก
เหตุการณ์วันมหาวิปโยคและ 6 ตุลาคม 2519 รวมถึงสหรัฐอเมริกาลดท่าทีการเกื้อหนุนแก่กองทัพ
ไทย ทว่า บทบาทของทหารก็ยังปรากฏในเวทีการเมือง เพราะกองทัพเป็นสถาบันในการรอมชอม
ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการและพรรคการเมือง และทหารคือหน่วยงานเดียวที่สามารถจัดการกับ
การขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ จากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองเหล่านี้จึงปรากฏกลยุ ทธ์การ
สื่อสารทางการเมืองของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ที่เลือกกลยุทธ์สารที่
ชัดเจน มุ่งเสนอสารอย่างตรงประเด็นในแผนและโครงการต่าง ๆ ที่รัฐได้เร่งดาเนินการไป ส่วนกลยุทธื
อื่น ๆ อาทิ การเสนอสารเชิงบวก การกระตุ้นด้วยอารมณ์ของผู้พูด เป็นต้น โดย พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ เลือกการปราศรัยเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับพลเมื อง ส่วนพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไม่พบ
ความโดดเด่นในการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง
ยุคปฏิรูปทางการเมือง ค้นพบปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลของกองทัพในการแทรกแซงในทาง
การเมือง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางการปกครองที่มีเสถียรภาพมากขึ้ น เพราะภาค
พลเมืองมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นยุคแห่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะตัวบทรัฐธรรมนูญ
2540 ได้กาหนดบทบาทสิทธิของภาครัฐและประชาชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมากยิ่ งขึ้น จึ งทาให้พ ลเมืองมีส่ วนร่ว มในทางการเมืองมากขึ้นตามลาดับ และสามารถ
ตรวจสอบอานาจรัฐได้ อีกทั้งองค์กรกองทัพมีความเป็นทหารอาชีพ จึงได้ลดบทบาทของตนลงในห่วง
เวลาหนึ่ง หากไม่เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มประชาชน 2 กลุ่มใหญ่เมื่อไม่
นานนี้ จึงยังเป็นข้อกังขาถึงบทบาทของกองทัพต่อการเมืองไทย จากบริบททางการเมืองจึงปรากฏการ
สื่อสารของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ที่ เลือกกลยุทธ์เนื้อหาแบบชัดเจน รวมกับกลยุทธ์อื่น เช่น
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เสนอสารเชิงอารมณ์ขัน การยกตัวอย่างประกอบ เป็นต้น โดยเน้น ผ่านช่องทางคาแถลงการณ์ที่ปราฏ
ในรูปแบบคลิปวีดีโอที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น โดยปรับประยุกต์ตามวิถีชีวิตของผู้รับสารสมัยใหม่
ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมควร สาคร (2554) พบว่า การเข้ามามี
บทบาททางการเมืองของทหารระหว่างวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.
2552 นั้น สถาบันกองทัพมีกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตด้วยการใช้ภาษาพูดและ
ภาษาเขี ย นที่ เ ข้ า ใจง่ า ย เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง และมี เ หตุ ผ ลประกอบผ่ า นช่ อ งทางหลากหลาย เพื่ อ ให้
ประชาชนเข้าใจและให้การสนับสนุนทหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารได้กาหนด
ประเด็นการรับรู้ของพลเมืองให้เข้าใจบทบาทของทหารในทางการเมืองในช่วงเวลานั้น ดังนั้น การ
เลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารทั้งช่องทางและเนื้อหาสารนั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ
ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คนพบความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ เดชะชีพ (2547) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางการสื่อสารทางการ
เมื อ งของ นายชวน หลี ก ภั ย ที่ เ ลื อ กใช้ รู ป แบบการสื่ อ สารทั้ ง การสื่ อ สารแบบเผชิ ญ หน้ า และไม่
เผชิญหน้า โดยนายชวน หลีกภัย ให้ความสาคัญกับช่องทางการสื่อสารแบบเผชิญหน้า คือ การพบปะ
เยี่ยมเยียน การปราศรัยตามหมู่บ้าน และงานประเพณีต่าง ๆ เพื่อ ถ่ายทอดความคิดของตนสู่ชาวบ้าน
ทั้ง 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนเข้าสู่การเป็น ส.ส. ปี พ.ศ. 2512 ช่วงต่อมา ก่อนดารงตาแหน่งผู้นาประเทศ
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2535 และช่วงสุดท้าย ก่อนดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2540 ผล
จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน คือ จอมพล
ถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ต่างให้ความสาคัญกับช่องทาง
การปราศรัยเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน ซึ่งสามารถพบปะเยี่ยม
เยียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันได้หลากหลายวาระ ด้วยรูปแบบและภาษาถ้อยคาของการ
ปราศรัยที่ไม่เป็นพิธีการ มีลักษณะยืดหยุ่นตามบริบทแวดล้อม จึงสร้างการรับรู้ เข้าใจ และก่อให้เกิด
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในทางการเมืองได้ ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้นาไปสู่ข้อเสนอแนะที่
เป็นแนวทางในการสื่อสารทางการเมืองในบริบทสังคมไทย ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมของสังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับหลักแห่งระบอบประชาธิปไตยใน
การปกครองประเทศ การเข้ามาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารโดยส่วนหนึ่งมาจากการ
ทารัฐประหาร ผู้ซึ่งยึดหลักอุดมการณ์แห่งอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนตามแนวทางตะวันตก จึง
เกิดข้อกังขาและทัศนคติเชิงลบจากประชาชนและสถาบันสื่อมวลชนถึงการได้มาซึ่งตาแหน่งผู้นา
ในทางการเมื อ ง ซึ่ ง ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การยอมรับ นั บ ถื อ ศรั ท ธา และการเปิ ด รั บ ข่ าวสารเกี่ย วกั บ ตั ว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่มากก็น้อย ดังนั้น นายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารควรมีการวางแผนการ
สื่อสารทั้งกลยุทธ์เนื้อหาสารผสมผสานและสื่อ/ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายทางการเมืองและบริบทแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง เกิดความเชื่อถือ ยอมรับในตัวผู้นาและก่อให้เกิดพฤติกรรมในทางการเมือง
2) ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีเลือกช่องทางการสื่อสารโดยการพบปะ
ประชาชนเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับสาธารณชน เพราะเป็นช่องทางที่ มีความสาคัญและมี
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ประโยชน์ยิ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จในทางการเมือง แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ด้วยนวกรรมเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารที่เจริญก้าวหน้า ได้พัฒนาทั้งสื่อมวลชนกระแสหลักและสื่อใหม่ ดังนั้น ผู้ปกครองรัฐควรรักษา
รูปแบบช่องทางการสื่อสารลักษณะเดิมร่วมกับขยายขอบเขตการสื่อสารผ่านสื่อใหม่เพื่อเพิ่มระดับ
ความเข้มข้นในการรับรู้ข่าวสารของพลเมือง
3) ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ พบว่า นายกรัฐมนตรีควรเลือกกลยุทธ์เนื้อหาสารแบบ
ผสมผสาน เพราะผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารตามหลักความต้องการพื้นฐานที่สาคัญและ
จาเป็นของมนุษย์ด้วยกลยุทธ์ด้านเหตุผล (logical appeal) การสื่อสารด้วยหลักเหตุผลที่ชัดเจนของ
หัวข้อประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการดาเนินชีวิตของประชาชน และกลยุทธ์สาร
ที่จูงใจด้วยอารมณ์ (emotional appeal) การกระตุ้นอารมณ์ที่น่ากลัวหรือกระตุ้นด้วยอารมณ์ขอ
ความร่วมมือและเห็นใจกับรัฐบาล เพราะฉะนั้น ผู้นาควรวางแผนการสื่อสารด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย
มากขึ้น จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในทางการเมืองได้
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แนวทางการฟื้นฟูของธุรกิจโรงแรม 5 ดาวภายหลังเกิดวิกฤตทางการเมือง
: บทเรียนจากการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ในปี 2553
RECOVERY GUIDELINES OF FIVE STAR HOTELS AFTER THE POLITICAL UNREST:
LESSON LEARNED FROM THE MASS RALLY IN RACHAPRASONG AREA IN 2010
อธินุช ทองศรีนุช1 และ พรมิตร กุลกาลยืนยง2
Atinuch Thongsrinuch1 and Pornmit Kulkalyuenyong2
1

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟูของธุรกิจโรงแรมภายหลังเกิดการ
ชุมนุมทางการเมือง โดยอาศัยการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ที่เกิดขึ้นในปี 2553 เป็นกรณีศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการภาวะวิกฤตที่โรงแรมมอบหมายจานวน 4 โรงแรม ผล
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) การมีแผนจัดการภาวะวิกฤตทางการเมือง
ล่วงหน้าพบว่าโรงแรมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 2) การฟื้นฟูด้านการตลาด
และรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการลดราคาห้องพักและจัดทาโปรโมชั่น การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้า
การลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นลง และการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้า งความเชื่อมั่นร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน 3) การฟื้นฟูด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้วิธีขอ
ความร่วมมือให้พนักงานหยุดงานตามความสมัครใจโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน การโยกย้ายพนักงานบางส่วน
ไปปฏิบัติงานหรือไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่โรงแรมในเครือที่สาขาอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
การเยียวยาทางด้านจิตใจและการชี้แจงทาความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4) การประเมินผลการ
ฟื้นฟูภายหลังสิ้นสุดวิกฤตการณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลา
1-6 เดือน โดยขึ้นกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ: การฟื้นฟู, บริเวณแยกราชประสงค์, ภาวะวิกฤตทางการเมือง, โรงแรม 5 ดาว
ABSTRACT
This research aimed to study the recovery guidelines of five star hotels after
the political unrest from mass rally in Rachaprasong Area, Bangkok in the year 2010.
Qualitative research was used to collect data by interviewing the executives and the hotel
representatives who were assigned. There were four five stars sample hotels. The results
were analyzed in four aspects including having crisis management plan, recovering
guidelines of marketing and revenue, recovering guidelines of human resources
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management, and post evaluating plan after the crisis. The results showed that 1) most
sample hotels did not have the crisis management plan in advance, 2) all sample hotels
used varieties of strategies including discounting room rates, changing customer target,
reducing unnecessary expenses and creating tourism activities with government and
private sectors to create guests’ confidence, 3) all sample hotels requested the
cooperation from voluntary employees to leave without pay, some sample hotels
transferred their skillful employees to be trainers in other hotels within the same chain,
and some sample hotels communicated frequently of situation to their employees, and
4) all samples could return to a normal situation within the period of 1-6 months
depending mainly on the level of damages occurred with hotel properties.
Keywords: Recovery, Rachaprasong Area , the Political Crisis, Five Star Hotels
บทนา
ธุร กิจ โรงแรมเป็ นหนึ่ งในธุรกิจที่เป็นองค์ประกอบหลั กของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทีน่ อกจากจะสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจานวนมากแล้ว ยังเป็นธุรกิจที่มีการจ้างแรงงานและการ
สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนไทยผ่านการให้บริการอีกด้วย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
เมืองหลวงของประเทศไทยอันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ มีโรงแรมและเกสต์เฮาส์
ที่ตั้งอยู่ประมาณ 704 แห่ง หรือร้อยละ 7 และมีจานวนผู้เข้าพักคิดเป็นจานวน 22.7 ล้านคนหรือร้อยละ
20.5 ของทั้งประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ สุขุมวิท สาทร สีลม ตลอดจนถึงแยกราชประสงค์ที่เป็นแหล่งรวมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟฟ้า
อีกทั้งยังมีสถานที่ราชการสาคัญอยู่หลายแห่ง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ ราชกรีฑาสโมสร เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับ 5 ดาว มากมาย เช่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ โรงแรมอนันต
รา สยาม กรุงเทพ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ และโรงแรมสยามเคมปินสกี้ เป็นต้น ซึ่ง
โรงแรมดังกล่าวล้วนเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เป็นที่ทราบกันดีว่าในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของ กลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในหลายจุดของกรุงเทพมหานครโดยช่วงแรก ของการ
ชุมนุมเกิดขึ้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศถนนราชดาเนิน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 กลุ่มผู้
ชุมนุมได้เคลื่อนย้ายการชุมนุมจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์และปักหลักชุมนุม
ตั้ ง แต่ แ ยกประตู น้ าด้ า นหน้ า ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง ถนนราชด าริ ท าให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อธุรกิจในบริเวณนั้นอย่างมากส่งผลให้เส้นทางการจราจรในบริเวณนั้นเป็นอัมพาต จนใน
ที่สุดต้องปิดการจราจรรอบบริเวณพื้นที่ชุมนุม ในขณะที่ประเทศต่างๆได้ออกหนังสือเตือนนักท่องเที่ยว
(Travel Warning) ในการเดินทางสู่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 49 ประเทศ ซึ่งเป็นการเตือนทั้งในระดับ
รุนแรงและระดับปกติทาให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่ต้องการจะเข้ามาในประเทศไทยขาดความ
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เชื่อมั่นในความปลอดภัย ตลอดจนส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในระหว่าง
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนลดลงจนไม่ถึงหนึ่งล้านคน ทั้งที่เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย (นันทพร พงศ์พณิช และวิภารัตน์ ฉายาประเสริฐพร. 2553:79-80)
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่ออั ตราการเข้าพักของธุรกิจโรงแรมในย่านราชประสงค์ ปทุมวัน สาทร
และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ที่มีอัตราการเข้าพักเพียงร้อยละ 5-10 เท่านั้น (ผู้จัดการออนไลน์ , ออนไลน์,
20 เมษายน2553)
จากผลกระทบของเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
แยกราชประสงค์ ผู้วิจั ยจึงสนในศึกษาแนวทางการฟื้นฟูของธุรกิจโรงแรมจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เพื่อให้โรงแรมต่าง ๆ สามารถนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนากระบวนการในการ
จัดการภาวะวิกฤติอันเกิดจากการชุมนุมทางการเมือง และให้ธุรกิจสามารถกลับมาดาเนินกิจการได้
ตามปกติอย่างรวดเร็วที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟูของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว ภายหลังเกิดการชุมนุมทาง
การเมือง โดยอาศัยการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ที่เกิดขึ้นในปี 2553 เป็นกรณีศึกษา
วิธีการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกโรงแรมจากรายชื่อโรงแรมระดับ5 ดาว ที่
ขึ้นทะเบียนในหนังสือ Thailand official Hotels Directory 2012 ของสมาคมโรงแรมไทยจานวน
4 โรงแรม มาเป็น กลุ่ มตัว อย่ างโดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่ง ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ บริหารหรือทีมงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการวิกฤตการณ์โดยผู้วิจัยกาหนดข้อคาถามไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นคาถามที่เกี่ยวกับการ
มีแผนจัดการภาวะวิกฤตทางการเมืองล่วงหน้า การฟื้นฟูด้านการตลาดและรายได้ การฟื้นฟูด้าน
ทรัพยากรบุคคล และการประเมินผลการจัดการภาวะวิกฤต ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์และสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) กล่าวคือ การตีความสร้าง
ข้อสรุปจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรื อปรากฏการณ์ที่มองเห็นที่เก็บรวบรวมมาจากประเด็นย่อยๆแล้ ว
นามาสร้างข้อสรุป (สุภางค์ จันทวานิช, 2549)
นิยามคาศัพท์เฉพาะ
โรงแรมระดับ 5 ดาว ในพื้นที่แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ หมายถึง โรงแรมที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากมูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณแยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้ทาการขึ้นทะเบียนในหนังสือ Thailand Official
Hotels Directory 2012 ของสมาคมโรงแรมไทย
ภาวะวิกฤตทางการเมือง หมายถึง ผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะยาวและความสามารถในการดาเนินการ
ตามปกติของโรงแรมกลุ่มตัวอย่าง
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การชุมนุมประท้วง หมายถึง การรวมกันของบุคคลจานวนมากที่เข้าร่วมกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติบริเวณพื้นที่สี่แยกราชประสงค์ในการเรียกร้อง คัดค้าน หรือ
แสดงความต้องการและความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่เห็นด้วยต่อรัฐบาล
การฟื้นฟู หมายถึง การดาเนินงานของโรงแรมกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สามารถกลับมาดาเนิ น
กิจการ และนาความเชื่อมั่นของลูกค้าและภาพลักษณ์ที่มีต่อโรงแรมกลุ่มตัวอย่างกลับมาได้ตามปกติ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องที่เป็นทีมงานในการจัดการภาวะวิกฤต
ของโรงแรมกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 แห่ง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีแผน
จัดการภาวะวิกฤตทางการเมืองล่วงหน้า การฟื้นฟูด้านการตลาดและรายได้ การฟื้นฟูด้านทรัพยากร
บุคคล และการประเมินผลการจัดการภาวะวิกฤต
การมีแผนจัดการภาวะวิกฤตทางการเมืองล่วงหน้า
จากผลการศึกษาพบว่าสามในสี่ ของกลุ่ มตั วอย่ างไม่ได้มีแผนการจัดการภาวะวิ กฤตทาง
การเมือง และแผนการฟื้นฟูกิจการจากภาวะวิกฤตทางการเมืองไว้ล่วงหน้าเป็นการเฉพาะ แต่ได้ใช้
โอกาสเมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าวขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการระดมความคิดเห็นร่วมกันกับพนักงานทุกระดับใน
องค์กรเพื่อการจัดทาแผนและสร้างแผนฟื้นฟู ในขณะที่มีโรงแรมกลุ่มตัวอย่างเพียงแห่งเดียวที่มีการ
จัดทาแผน Business Continuity Plan (BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์วิกฤตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง
เหตุการณ์ทางการเมือง และจัดทาแผน Disaster Recovery Plan (DRP) เพื่อวางแผนในการจัดเก็บ
และกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้โรงแรมไม่สามารถดาเนินการในที่ตั้งปกติได้
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการวางแผนการจัดการภาวะ
วิกฤตและแผนฟื้นฟูกิจการจากภาวะวิกฤตทางการเมืองหรือไม่ แต่เมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์วิกฤตทาง
การเมือง โรงแรมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดล้วนมีแนวทางในการฟื้นฟูโรงแรมที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มี
การประสานความร่วมมือเพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนของการติดตาม
สถานการณ์ ท างการเมื อ ง การแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น รวมไปถึ ง การ
สนั บ สนุ น การจั ดกิจ กรรมเพื่อ กระตุ้นธุรกิจในพื้นที่แยกราชประสงค์ โดยดาเนินการพร้อมไปกั บ
แผนการฟื้น ฟูด้า นการตลาดและรายได้ และแผนฟื้น ฟูบุค ลากรในโรงแรมทั้งในเรื่องรายได้ ของ
พนักงาน ควบคู่ไปกับการเยียวยาทางด้านจิตใจ ประกอบกับสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และสถานการณ์ที่ต้องเผชิญระหว่างการฟื้นตัว ตามที่แต่ละโรงแรมกาหนดแผนไว้
จากการวางแผนการจั ดการภาวะวิกฤตล่ วงหน้าดังกล่ าวสอดคล้ องกั บข้อมู ลในแผนการ
จั ด การภาวะวิ ก ฤตในขั้ น ตอนการลดขนาดภาวะวิ ก ฤตจากเอกสาร Crisis Guidelines for The
Tourism Industry, WTO ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548) ที่
อธิบายว่า ขั้นตอนที่สาคัญในการจัดการภาวะวิกฤตคือการคาดการณ์ภาวะวิกฤตที่น่าจะเกิดขึ้น และ
การจัดเตรียม ขั้นตอนและวิธีการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโดยอาศัยข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนจากภายในองค์กร และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากภายนอก
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การฟื้นฟูด้านการตลาดและรายได้
โรงแรมกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 โรงแรม ได้จัดทากลยุทธ์ส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และกระตุ้นรายได้ด้วยวิธีการ ดังนี้
1) ลดราคาห้องพัก และจัดโปรโมชั่นลดราคาการใช้บริการห้องอาหารและแถมบริการด้าน
อื่นเพิ่มเติม ซึ่งการลดราคาค่าอาหารได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าภายในประเทศ
2) ปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเน้นกลุ่มลูกค้าที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับโรงแรมได้รวดเร็วที่สุด เช่น ปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าจากกลูกค้าสัญชาติยุโรปเป็นลูกค้าจาก
ประเทศใกล้เคียง เช่น จีนหรือสิงคโปร์ เป็นต้น และเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความจาเป็นต้องเดินทางมา
ทาธุรกิจที่ประเทศไทย และลูกค้าที่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน เพราะเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจเดินทางง่ายกว่า
ลูกค้ากรุ๊ปทัวร์หรือลูกค้าที่มาประชุมเป็นหมู่คณะ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในบริเวณแยกราชประสงค์
โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทเอเจนซี่ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้บริการโรงแรม และสังเกตการณ์
พื้น ที่โ ดยรอบ เมื่อ เอเจนซี่ต่างๆได้มี ประสบการณ์ในสภาพแวดล้ อมที่กลั บเข้าสู่ ส ภาวะปกติแล้ ว
และกลับไปสื่อสารข้อมูลต่อ (Word of Mouth) ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่สาคัญที่จะสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่กาลังตัดสินใจกลับมาใช้บริการให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยได้
4) ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นลงโดยการขอความร่วมมือจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่วงที่
โรงแรมอยู่ในระยะฟื้นฟู ด้วยการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน และลดการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวและ
ผ้าปูที่นอนทุกวัน
5) การแสวงหาความร่ ว มมื อจากทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ สมาคมผู้ ประกอบ
วิสาหกิจในย่านราชประสงค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สมาคมโรงแรม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยฟื้นฟูให้โรงแรมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกในพื้นที่แยกราชประสงค์โดยจัด
Big Cleaning Day ที่แ สดงถึ ง พลั งความร่ว มมื อในทุ ก ภาคส่ ว น กิ จ กรรมกระตุ้ น การส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวผ่านการจัดงานไทยเที่ยวไทย หรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมทั้งชี้แจง
ทาความเข้าใจถึงสถานการณ์ผ่านสานักงานต่างประเทศทั้ง 27 แห่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนการยื่นข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเพื่อขอความช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจของผู้ ประกอบการย่าน
ราชประสงค์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง
จากแนวทางการฟื้นฟูด้านการตลาดและรายได้ข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลก จากเอกสาร Crisis Guidelines for The Tourism Industry,WTO
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548) โดยระบุถึงแนวทางในการจัดการภาวะวิกฤตระยะหลังเกิด
วิกฤตว่า หลังเกิดภาวะวิกฤตมีความจาเป็นต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริม
การขายและการสื่อสารที่ดี เช่น การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการเสนอข่าวเชิงบวก หรือ
การเพิ่มจานวนการจัด Fam Trip สาหรับสื่อมวลชน มีความยืดหยุ่นในการส่งเสริมการขายด้วยการ
ปรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว เตรียมการส่งเสริมการขายในตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะทาให้อัตราการ
เจริญเติบโตของตลาดกลับมาดังเดิม หรือแม้กระทั่งการเพิ่มระดับความร่วมมือกันในหน่วยงานด้าน
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การท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการจัดโครงการส่งเสริมการตลาด ทั้งใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายชิ้น เช่น งานวิจัยของ
กิตติกร ไสยรินทร์ (2549) ที่พบว่าเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตใช้
มากที่สุดภายหลังเหตุการณ์วิกฤตจากภัยพิบัติสึนามิ คือการใช้วิธีการส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง
และการโฆษณา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของลัดดา ปันแดง (2551) ที่ระบุว่าการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่โรงแรมและรีสอร์ทในจัง หวัดเชียงใหม่เลือกใช้เพื่อฟื้นฟู
จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 คือการดาเนินการประสานงาน และแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและบริษัทนาเที่ยว การปรับลดราคาห้องพักและห้องประชุมสัมมนาลง รวมทั้งการ
จัดทาโปรโมชั่นส่วนลดร่วมกับบริการเสริมต่างๆ รวมไปถึงงานวิจัยของภิสันติ์ ตินะคัต (2553) ที่พบว่า
กลยุทธ์สาหรับโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากโครงการใบไม้สีเขียวเลือกใช้เพื่อฟื้นฟูธุรกิจภายหลังวิกฤต
ปิดสนามบินสุวรรณภูมิ คือการปรับลดราคา และการดาเนินการด้านการส่งเสริมการตลาดด้านการทา
โปรโมชั่นให้สอดคล้องกับนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลับมา
โดยเร็วที่สุด
การฟื้นฟูด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
โรงแรมกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 โรงแรม ให้คุณค่าต่อพนักงานเสมือนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ
โรงแรม โดยทุกโรงแรมระบุเป้าหมายที่สอดคล้องกันในเรื่องการฟื้นฟูด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1) โรงแรมไม่มีนโยบายลดจานวนพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่ปรับลดสวัสดิการที่
พนักงานในโรงแรมเคยได้รับก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองจากการชุมนุมดังกล่าว
2) โรงแรมกลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 4 โรงแรมเลือกใช้วิธีขอความร่วมมือให้พนักงานหยุดพักงาน
โดยไม่จ่ายค่าตอบแทน (Leave Without Pay) ตามความสมัครใจ โดยเริ่มกับพนักงานระดับบริหาร
ก่อนตามลาดับขั้นของการบังคับบัญชาจนกระทั่งถึ งพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้วยวิธีการคานวณ
จานวนพนักงานจากผู้จัดการแผนกต่างๆเพื่อให้มีพนักงานเพียงพอแก่การให้บริการลูกค้า
3) โรงแรมกลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 4 โรงแรม เลือกใช้วิธีการโยกย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานใน
โรงแรมสาขาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่กลุ่มตั วอย่างอีก 1 โรงแรม ใช้ทั้งวิธีโยกย้าย
พนั กงานร่ ว มไปกั บ การขอความร่ ว มมื อให้ พนั กงานหยุด พั กงานโดยไม่ จ่า ยค่า ตอบแทน (Leave
Without Pay) อาทิ เ ช่ น ต าแหน่ ง แม่ บ้ า นที่ มี รู ป แบบการท างานตามมาตรฐานเดี ย วกั น และไม่
จาเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมากนัก หรือตาแหน่งผู้จัดการที่มีประสบการณ์สูงเพื่อไป
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่โรงแรมสาขาอื่นที่ยังเปิดกิจการไม่นาน เป็นต้น
4) โรงแรมกลุ่มตัวอย่าง 3 ใน 4 โรงแรม ได้มีการแสดงความขอบคุณแก่พนักงานในองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโรงแรมระหว่างที่มีการชุมนุมจนกระทั่งสิ้นสุดการชุมนุม
โดยการมอบประกาศนียบัตร หรือมอบเงินรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงานที่
เสียสละปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต
จากแนวทางการฟื้นฟูด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น สอดคล้องกับแนวทางที่ระบุ
ในเอกสาร Crisis Guidelines for The Tourism Industry,WTO ขององค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548) ซึ่งระบุว่าขั้นตอนการฟื้นฟูภายหลังภาวะวิกฤตนั้นจะต้องมี
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การจัดการทรัพยากรบุคคล ที่อาจเกิดจากการลดความต้องการด้านแรงงาน ซึ่งองค์กรจาเป็นต้องมี
การเพิ่มแรงจูงใจในการทางาน การฝึกอบรม และการสื่อสารให้มีความตระหนักถึงผลจากการเกิด
ภาวะวิกฤต นอกจากนี้ยังได้ระบุไว้ว่า การฟื้นฟูภายหลังภาวะวิกฤตที่ดีองค์กรควรขอบคุณบุคคลหรือ
พนักงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของลาร์รี่ (2549)
ที่ระบุถึงแนวทางการจัดการภายหลังสิ้นสุดภาวะวิกฤตว่า ควรชี้แจงให้พนักงานในองค์กรทราบถึง
สถานการณ์ปั จจุบั น และน าเสนอแผนการที่จะกลับไปทางานและเริ่มฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งขอบคุณ
บุคคลต่างๆที่ช่วยเหลือในยามวิกฤตให้ผ่านพ้นมาได้
นอกจากนี้แนวทางการฟื้นฟูด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาในงานวิจัยของภิสันติ์ ตินะคัต (2553) ที่ระบุว่าโรงแรมกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยมีกลยุทธ์ในการฟื้นฟูกิจการภายหลังวิกฤตปิดสนามบินสุวรรณภูมิด้านบุคลากร ด้วยการเลื อกใช้
วิธีให้พนักงานลาหยุดแบบไม่จ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังให้ความสาคัญ
เรื่องการเยียวยาสภาพจิตใจและการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่
ปฏิบัติงานภายในโรงแรมระหว่างที่มีการชุมนุม รวมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการฟื้นฟูภายหลังภาวะวิกฤต
สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการฟื้นฟูภายหลังภาวะวิกฤตจากการชุมนุม
ทางการเมืองบริเวณราชประสงค์พบว่า โรงแรมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยสามารถดาเนินการให้ แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลา 1-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับความเสียหายทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นกับโรงแรม นอกจากนี้
ผลการศึกษายั งพบว่า ปั จ จั ย ด้ านที่ตั้ง ชื่อเสี ย ง และการสื่ อ สารที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร
เป็นกุญแจสาคัญที่โรงแรมกลุ่มตัวอย่างต่างมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าเป็นตัวช่วยที่สาคัญในการ
ดาเนินการตามแผนฟื้นฟูโรงแรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับ แผนการจัดการภาวะ
วิกฤตจากเอกสาร Crisis Guidelines for The Tourism Industry ,WTO ขององค์การการท่องเที่ยวโลก
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548) ในขั้นตอนการฟื้นฟูภายหลังภาวะวิกฤตที่กล่าวว่า ในกรณีที่
มีการแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการสร้างความมั่นใจถึงการฟื้นตัวของการดาเนินการ
ขององค์กรตามปกติในระยะสั้น กุญแจสาคัญในการฟื้นตัวขององค์กรภายหลังภาวะวิกฤตคือความ
ร่วมมือในการทางานการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และประสิทธิภาพของแผนการที่สามารถ
กาหนดระยะเวลาที่องค์กรสามารถดาเนินกิจการตามปกติภายหลังภาวะวิกฤต
โดยสรุปจากผลการศึกษาถึงแนวทางการฟื้นฟูภายหลังภาวะวิกฤตทางการเมืองจะเห็นได้ว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแต่แง่ลบเท่านั้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่สาคัญของโรงแรมกลุ่ม
ตัวอย่างในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้มาก่อน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภาพของ
ความร่วมมือและการประสานงานจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน
แขนงต่างๆที่พร้อมใจกัน ร่ว มกอบกู้ความเชื่อมั่นของประเทศ และกระตือรือร้นในการฟื้นฟูธุรกิจ
ในบริเวณแยกราชประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีของโรงแรมในการพัฒนามาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ให้แก่ผู้เข้ามา
ใช้บริการอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) ธุรกิจโรงแรมสามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการจัดการภาวะวิกฤต
ของโรงแรม โดยเฉพาะพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์การชุมนุมทางการเมือง หรือนาผลการศึกษาไป
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความตระหนักถึงความสาคัญ และมีแนวทางในการ
สร้างแผนการจัดการภาวะวิกฤตเพื่อช่วยลดความเสียหายและช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความมั่นใจ
และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาในการจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศในภาวะ
วิกฤต หรือจัดทาคู่มือแนวทางในการจัดการภาวะวิฤตสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมได้
ทราบถึงแนวทางในการจัดการภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น สร้างแอพพลิเคชั่นที่บรรจุข้อมูล
ด้านการจัดการภาวะวิกฤตที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย
3) สมาคมโรงแรมสามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อกาหนดบทบาทที่ชัดเจน
โดยอาจมีการตั้งหน่วยประสานงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารในระหว่างที่
เกิดภาวะวิกฤต และมีระบบที่เป็นรูปธรรมในการกระจายข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกของสมาคม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ภาวะวิกฤตทางการเมืองจากการชุมนุมของกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติบริเวณราชประสงค์ ดังนั้นผู้ที่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมใน
มิติของการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างในแนวทางการฟื้นฟูภายหลังภาวะวิฤตทาง
การเมืองว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรกับเหตุการณ์ภาวะวิกฤตทางการเมืองในรูปแบบอื่น
2) การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาว ในพื้นที่บริเวณราชประสงค์ ผู้
ที่สนใจอาจเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจากโรงแรมระดับอื่น เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและรูปแบบ
ของแนวทางการฟื้นฟูของโรงแรม หรืออาจศึกษาในบริบทขั้นตอนอื่นของการจัดการภาวะวิกฤตทาง
การเมืองของโรงแรม เช่น ช่วงระหว่างที่กาลังเกิดภาวะวิกฤต ทางโรงแรมมีแผนการดาเนินการ
อย่างไร เป็นต้น
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คำว่ำ ไป ที่ไม่ได้ไป กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงวำกยสัมพันธ์และควำมหมำยของคำว่ำ ไป
ในสื่อสังคมออนไลน์
GOING WITHOUT GO; THE SYNTACTIC AND SEMANTIC CHANGE IN THE WORD
“PAY” IN SOCIAL MEDIA.
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อจาแนกคาว่า ไป ที่เป็นคากริยาและคาวิเศษณ์ออกจากกันด้วย
การวิ เ คราะห์ ว ากยสั ม พั น ธ์ ข องค าตามแนวทฤษฎี ไ วยากรณ์ พึ่ ง พา -ศั พ ทการก (Lexicase
Dependency Grammar) และเพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารขยายความหมายของค าวิ เ ศษณ์ ไป ผ่ า น
กระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้รวบรวมจากการตั้งสถานะในโซเชียลมีเดีย
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 8 พฤศจิกายน 2559
ผลการวิจัย พบว่า คาว่า ไป ทีป่ รากฏหลังคากริยาสามารถทาหน้าที่คากริยาและคาวิเศษณ์
มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และแสดงความหมายแตกต่างกัน คากริยา ไป มีความหมายแสดงการ
เคลื่อนที่ ในขณะที่คาวิเศษณ์ ไป ปรากฏร่วมกับคากริยาชนิดต่างๆ และแสดงความหมายแตกต่างกัน
ตามชนิ ดของกริ ย าที่ป รากฏร่ ว ม ในปัจจุ บันพบการใช้คาวิ เศษณ์ ไป ร่ว มกับคาอื่น ๆ เพื่อ แสดง
ความรู้สึกของผู้พูด คากริยา ไป กลายเป็นคาวิเศษณ์ ไป ผ่านกระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์
ได้ แ ก่ การเกิ ดความหมายทั่ ว ไป การสู ญ ลั กษณะของหมวดคาเดิ ม การแยกตัว และการขยาย
ความหมายในเชิงอุปลักษณ์ เส้นทางการกลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาว่า ไป เริ่มจากกริยาแสดงการ
เคลื่ อ นที่ ไป กลายเป็ น ค าวิ เ ศษณ์ ไป ที่ มี ค วามหมายแสดงทิ ศ ทางเป็ น อั น ดั บ แรก ต่ อ มาจึ ง มี
ความหมายแสดงการณ์ ลั ก ษณะสมบู ร ณ์ ความหมายแสดงความต่ อ เนื่ อ งของการกระท า และ
ความหมายในเชิง ประเมิน ค่า ตามล าดับ ความหมายที่ แตกต่างกัน นี้ส ะท้ อ นถึง ทัศนคติ ของผู้ ใ ช้
ภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของผู้พูดและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อการใช้ภาษา
คำสำคัญ: คาวิเศษณ์ ไป โซเชียลมีเดีย
ABSTRACT
The aim of this study is to show the differences between the motion verb
pay and the adverb pay based on Lexicase Dependency Grammar and study
metaphorical extension in the process of grammaticalization. In this research, data
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were collected from status posts that appeared in social media from 1st March – 8th
November 2009.
It is found that the adverb pay and the motion verb pay which are followed
the regent verbs are different in their syntactic distributions and meanings. The verb
pay indicates motion while the meaning of the adverb pay is governed by the regent
verbs.
It is also found that the grammaticalization of the word pay involves 4 mechanisms
including generalization, decategorization, divergence and metaphorical extension. Nowadays, the
adverb pay follows various kind of verbs and followed by a few words to show feeling of the
speakers. The historical development of pay began with the transition of motion verb pay to the
adverb pay showing direction, showing perfective aspect, showing continuous action and showing
speaker’s attitudes toward quantity or quality. The different meaning of the adverb pay also
reflects Thai people’s attitude. This means that speaker’s attitudes and social factors can affect
language use.
Keywords: adverb pay, social media
บทนำ
โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารจานวนมากในเวลาอันสั้น ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงมี
ความหลากหลายในด้านอายุ เพศ การศึกษา และถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้ภาษาผ่านสื่อ สังคมในโลก
ออนไลน์นิยมใช้ภาษาพูดบอกเล่าเรื่องราวและแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น และมุมมองที่มี
ต่อเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้ส่งสาร ลักษณะการใช้ภาษาในโซเชียลมีเดียจึงมีความเป็นทางการน้อยกว่า
ภาษาเขียนที่ใช้ทั่วไป คาบางคาในภาษาไทยได้รับการนามาใช้ในปริบทที่หลากหลายขึ้นและมีการ
แสดงความหมายเพิ่มขึ้นจากความหมายเดิม เช่น คาว่า ไป ในตัวอย่างต่อไปนี้
1) บุษบาเดินไปไหน
(ที่มา: Facebook)
2) เธอน่ารักไปไหน
(ที่มา: Facebook)
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าคาว่า ไป ในประโยคทั้งสองแสดงความหมายแตกต่างกัน โดยคาว่า ไป
ในประโยคแรก เป็นคากริยาแสดงการเคลื่อนที่ แสดงความหมายของการเคลื่อนที่จากจุดตั้งต้นไปยังจุดหมายที่
อยู่ไกลออกไป เป็นประโยคคาถามที่ผู้พูดถามถึงบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้อยู่ตรงหน้าผู้พูดในขณะนั้น ในขณะที่คา
ว่า ไป ในประโยคที่สอง ไม่ได้แสดงความหมายของการเคลื่อนที่ และผู้พูดไม่ได้จะสื่อความหมายว่าบุคคลที่
ได้รับการกล่าวถึงเดินทางไปที่ไหน แต่ต้องการจะแสดงความหมายว่าผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงนั้น มีความน่ารัก
มากจนไม่สามารถหาอะไรมาเปรียบได้
แม้คาว่า ไป ในตัวอย่างข้างต้นจะปรากฏหลังคากริยาเช่นเดียวกัน แต่คากริยาที่นาหน้าคาว่า ไป
ในทั้งสองประโยคเป็นคากริยาต่างชนิดกัน คาว่า ไป ในประโยคแรก ปรากฏตามหลังคากริยาแสดงการเคลื่อนที่
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เดิน ในขณะที่คาว่า ไป ในประโยคที่สอง ปรากฏหลังคากริยาแสดงสภาพ น่ารัก จึงแสดงให้เห็นว่า คาว่า ไป ทั้ง
สองคานี้ปรากฏในปริบทที่แตกต่างกันและแสดงความหมายแตกต่างกัน พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
3) ทางานวนไปค่ะ
(ที่มา: Facebook)
4) แชร์วนไปค่ะ
(ที่มา: Twitter)
5) หาหมอวนไปค่ะ
(ที่มา: Instagram)
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นการใช้ภาษาในโลกออนไลน์ที่มีการใช้คาว่า ไป ตามหลัง
คากริยา วน แสดงการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้า ๆ โดยที่มาของการใช้คาว่า วนไป มาจากละครชุดเรื่อง
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ ที่ตัวละครบอกให้พนักงานขับรถแท็กซี่ ที่คิดค่าโดยสารอย่างไม่เป็นธรรม ขับ
รถวนไปเรื่อย ๆ จนกว่าตัวเลขที่แสดงในมิเตอร์ จะครบตามจานวนเงินที่จ่ายจริง โดยคาว่า ไป ใน
ประโยค ขับ รถวนไป ยังคงแสดงความหมายของการเคลื่อนที่อย่างชัดเจน ในขณะที่ คาว่า ไป ที่
ปรากฏหลังคากริยา วน ในตัวอย่างต่อมา ได้แก่ ทางานวนไปค่ะ และ แชร์วนไปค่ะ ไม่ได้มีความหมาย
แสดงการเคลื่อนที่จากจุดตั้งต้นไปสู่จุดหมายอย่างชัดเจน แต่ กลับมีความหมายแสดงการกระทาซ้าๆ
ต่อเนื่องกันไป (Continuous) เช่นเดียวกันกับคาว่า ไป ในตัวอย่างต่อไปนี้
6) เก่งไปอีก (ที่มา: Facebook)
7) เก่าไปอีก (ที่มา: Twitter)
คาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 6) และ 7) ปรากฏหลังคากริยาแสดงสภาพ ได้แก่ เก่ง และ เก่า
ตามล าดั บ และปรากฏน าหน้ า ค าว่ า อี ก นั้ น ไม่ ไ ด้ แ สดงความหมายของการเคลื่ อ นที่ แ ต่ แ สดง
ความหมายในเชิงปริมาณ แสดงสภาพหรือคุณสมบัติที่เกินจากเกณฑ์ที่ผู้พูดตั้งไว้ในใจ เนื่องจากคาว่า
ไป เป็นคาที่สามารถปรากฏในปริบทที่หลากหลาย นักภาษาศาสตร์จึงได้ทาการศึกษาคาว่า ไป ใน
งานวิจัยตามแนวทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไปนี้
สุดา รังกุพันธุ์ (Rangkupan, 1992) ศึกษาความหมายและการปรากฏร่วมกับคากริยาอื่นๆ
ของคากริยารอง ไป และ มา พบว่า คากริยาหลักที่สามารถปรากฏหน้ากริยารอง ไป และ มา ได้แก่
คากริยาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ คากริยาเกี่ยวกับการสื่อสาร คากริยาเกี่ยวกับการครอบครอง คากริยา
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวโดยตรงของอวัยวะและคากริยาที่เกี่ยวข้องกับการมอง นอกจากนี้ คาว่า ไป ยัง
สามารถปรากฏหลังกริยาแสดงการประเมินค่า เช่น สวย อ้วน ดี เป็นต้น
ในการศึกษาความหมาย พบว่า คากริยา ไป และ มา มีความหมายเกี่ยวกับพื้นที่ เวลา และ
จุดอ้างอิงของผู้พูด ในเชิงพื้นที่คาว่า ไป แสดงการเคลื่อนสู่จุดหมายในทิศทางที่ห่างออกจากจุดอ้างอิง
ของผู้พูด คาว่า มา แสดงการเคลื่อนสู่จุดหมายในทิศทางที่มุ่งเข้าสู่จุดอ้างอิงของผู้พูด ในเชิงเวลาคาว่า
ไป แสดงการมองเหตุการณ์ของผู้พูดว่าเหตุการณ์นั้นดาเนินเลยไปจากเวลาที่พูดและคาว่า มา แสดง
การมองเหตุการณ์ของผู้พูดว่าเหตุการณ์นั้นดาเนินมาจนถึงเวลาที่พูด และเมื่อคาว่า ไป ปรากฏหลัง
กริ ยาแสดงการประเมินค่า จะมีความหมายแสดงถึงคุณค่าหรือปริมาณที่เกินจากเกณฑ์ของผู้ พูด
การศึกษาคาว่า ไป และ มา ของสุดา (Rangkupan, 1992) แสดงให้เห็นว่าคาว่า ไป และ มา สามารถ
ปรากฏร่วมกับคากริยาชนิดต่าง ๆ และแสดงความหมายแตกต่างกันตามชนิดของกริยาที่ปรากฏร่วม
สุปรียา วิลาวรรณ (Wilawan,1993) ศึกษาคาว่า ไป และ มา ที่ปรากฏในโครงสร้างกริยา
เรียง โดยใช้ทฤษฎีไวยากรณ์พึ่งพา – ศัพทการก (Lexicase Dependency Grammar) วิเคราะห์ว่า
คาว่า ไป และ มา ในภาษาไทยเป็นคาพ้องเสียง มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 คา ประกอบด้วยคาว่า ไป 1 และ
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มา1 เป็นคากริยาแสดงการเคลื่อนที่ คาว่า ไป 2 และ มา2 เป็นคาวิเศษณ์ แสดงการณ์ลักษณะสมบูรณ์
คาว่า ไป3 และ มา3 เป็นคาวิเศษณ์แสดงทิศทางให้แก่คากริยาอื่น และคาว่า ไป 4 เป็นคาวิเศษณ์เชิง
ประเมินค่า แสดงคุณค่าหรือปริมาณที่เกินจากเกณฑ์ของผู้พูด
งานวิจัยของสุปรียา วิลาวรรณ (Wilawan,1993) แสดงให้เห็นว่าคาว่า ไป และ มา ที่เป็น
คากริยาและคาว่า ไป และ มา ที่เป็นคาวิเศษณ์มีลักษณะทางวากยสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์
ชนิดคาของคาว่า ไป และ มา จากเกณฑ์การทดสอบทางวากยสัมพันธ์ นอกจากนี้คาว่า ไป และ มา ที่
เป็นคาวิเศษณ์แสดงความหมายแตกต่างกัน จัดว่าเป็นคาคนละคากัน เนื่องจากปรากฏร่วมกับกริยา
ต่างชนิดกันและมีการกระจายของหน่วยคาแตกต่างกัน
กิติมา อินทรัมพรรย์ (Indrambarya, 1994: 123-262) ทาการศึกษาคากริยาในภาษาไทย
ตามแนวทฤษฏีไวยากรณ์พึ่งพา-ศัพทการก โดยใช้เกณฑ์การทดสอบทางวากยสัมพันธ์ วิเคราะห์ว่า
คาว่า ไป และ มา ในภาษาไทยเป็นคาพ้องเสียง มีด้วยกันทั้งสิ้น 5 คา ดังนี้
1. ไป1 และ มา1 เป็นอกรรมกริยา ที่สามารถปรากฏร่วมกับคาช่วยกริยา “กาลัง” ได้
ตัวอย่าง
8) มาลีกาลังไป
2. ไป2และ มา2 เป็นอกรรมกริยาที่ตามด้วยบุพบทวลี
ตัวอย่าง
9) ปราโมทย์มาจากโรงเรียน
3. ไป3 และ มา3 เป็นอกรรมกริยาที่ตามด้วยคานามการกสถานที่
ตัวอย่าง
10) ปราโมทย์มาโรงเรียน
4. ไป4 และ มา4 เป็นคากริยาแสดงอาการที่ตามด้วยคากริยา
ตัวอย่าง
11) นิดไปกินไอติม
5. ไป5 และ มา5 เป็นคาวิเศษณ์แสดงทิศทาง (path adverb) ทาหน้าที่เป็นคาวิเศษณ์
ปรากฏร่วมกับอกรรมกริยา เช่น เดิน กลับ วิ่ง ร้องไห้ เป็นต้น โดยคาวิเศษณ์ ไป5 และ มา5 สามารถ
แสดงความหมายต่าง ๆ ได้แก่
1) ความหมายแสดงทิศทาง เมื่อปรากฏร่วมกับกริยาแสดงการเคลื่อนที่ หรือกริยา
แสดงการถ่ายทอดข้อมูลหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ ตัวอย่างเช่น 12) พ่อกลับมาแล้ว
2) ความหมายเชิงประเมินค่า เมื่อปรากฏร่วมกับคากริยาแสดงสภาพหรือ
คุณลักษณะ แสดงถึงปริมาณที่เกินจากเกณฑ์ที่ผู้พูดตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น 13) ไรรัตน์ผอมไป
3) ความหมายเกี่ยวกับเวลา โดยแสดงการณ์ลักษณะสมบูรณ์หรือช่วงเวลาของการ
กระทา เมื่อปรากฏร่วมกับคากริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับระยะเวลา ตัวอย่างเช่น 14) หมาตัวนั้นตาย
ไปแล้ว
การจาแนกชนิดคาของคาว่า ไป และ มา จากการศึกษาคากริยาในภาษาไทยของกิติมา
อินทรัมพรรย์ (Indrambarya, 1994) ใช้เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ตามแนวทฤษฎีไวยากรณ์พึ่งพา-ศัพท
การกและพบว่าคาว่า ไป ในภาษาไทยเป็นคากริยาและคาวิเศษณ์ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของสุปรียา
วิลาวรรณ (Wilawan,1993) แต่มีการวิเคราะห์คาวิเศษณ์ ไป แตกต่างกัน โดยกิติมาวิเคราะห์ว่าคา
วิเศษณ์ ไป ที่มีความหมายแตกต่างกันเป็นคาคาเดียวกัน ที่ปรากฏในปริบทที่แตกต่างกัน
กานดาภร เจริญกิตบวร (Jaroenkitboworn, 2009) ศึกษาแรงผลักทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
ที่มีผลต่อคาว่า ชอบ ในภาษาไทย พบว่า คาว่า ชอบ ในภาษาไทย แสดงความหมายที่แตกต่างกันสาม
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ความหมาย ได้ แก่ “ถูก ต้ อง” (to be right) “รู้สึ ก ชอบ” (to like) และ “มั ก จะ” (often) ซึ่ งการ
แสดงความหมายของคาว่า ชอบ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จึงแสดงให้เห็นแรงผลักทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ เจตนารมย์ ความคิดเห็น พฤติกรรม และบรรทัดฐานทางสังคมของผู้พูด
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคาในภาษา
กานดาภร (Jaroenkitboworn, 2009: 75-82) อธิบายเกี่ยวกับแรงผลักทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่มีผลต่อ
คาว่า ชอบ ว่า เมื่อเรามีความเห็นว่าการกระทานั้นชอบ “ถูกต้อง” (to be right) ก็จะแสดงออกถึงความเห็นพ้อง
ต้องกัน ซึ่งเกิดจากทัศนคติเชิงบวก และเมื่อใช้คาว่า ชอบ “ถูกต้อง” (to be right) แสดงความเห็นด้วย ซึ่งเป็น
ทัศนคติในเชิงบวกซ้า ๆ ความรู้สึกในเชิงบวกก็มากขึ้นเรื่อย ๆ จนพัฒนาไปสู่การชอบ “รู้สึกชอบ” (to like) “รัก”
(to love) และมีความสุขกับสิ่ งที่ทา (to enjoy) และเมื่อเกิดความรู้สึกชอบ รัก และมีความสุ ขกับสิ่ งที่ทา (to
enjoy) ก็จะกระตุ้นให้เราทาสิ่งนั้นซ้า ๆ จนกลายเป็นนิสัยหรือพฤติกรรม ซึ่งการแสดงพฤติกรรมมีองค์ประกอบ
ทางความหมาย ได้แก่ [นิสัย] และ [การทาซ้า ๆ ] จึงนาไปสู่ความหมายของ คาว่า ชอบ “มักจะ” (often) กานดา
ภร วิเคราะห์การกลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาว่า ชอบ พบว่า คาว่า ชอบ ผ่านกระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์
จากคากริยา ชอบ “รู้สึกชอบ” (to like) กลายเป็นคาวิเศษณ์ ชอบ “มักจะ” (often) ด้วยการจางลงทางความหมาย
(bleaching) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ คาว่า ชอบ กลายเป็นคาไวยากรณ์ ได้แก่ แรงผลักทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยทัศนคติและความคิดเห็นของผู้พูดประกอบกับปริบทในการใช้ภาษา งานวิจัยชิ้นนี้จึงแสดงให้เห็นว่า
ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้พูดเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้คาเนื้อหากลายเป็นคาไวยากรณ์
วรลักษณ์ วีระยุทธ (2556) ศึกษาวากยสัมพันธ์ข้ามสมัยในคาว่า ไป และ มา เพื่อจาแนกชนิดคาและ
ความหมาย และศึกษากระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาว่า ไป และ มา ตามทฤษฎีไวยากรณ์พึ่งพา-ศัพท
การก ผลการศึกษา พบว่า คาว่า ไป และ มา เป็นคาพ้องรูปและเสียงทาหน้าที่คากริยาและคาวิเศษณ์ คากริยา
ไป และ มา 4 คู่ ได้แก่ 1) คาว่า ไป1 และ มา1 เป็นอกรรมกริยาแสดงการเคลื่อนที่ ปรากฏตามลาพัง โดยไม่มี
คานามตามมา 2) คาว่า ไป2 และ มา2 เป็นอกรรมกริยาแสดงการเคลื่อนที่ ปรากฏหน้าบุพบทวลีแสดงสถานที่ 3)
คาว่า ไป3 และ มา3 เป็นอกรรมกริยาแสดงการเคลื่อนที่ ปรากฏหน้าคานามการกสถานที่ และ 4) คาว่า ไป4 และ
มา4 เป็นกริยาแสดงการเคลื่อนที่ ปรากฏหน้าคากริยา
งานวิจัยนี้ยังพบคาวิเศษณ์ ไป 4 คา และคาวิเศษณ์ มา 3 คา ได้แก่ 1) คาวิเศษณ์ไป5 และ มา5 เป็น
คาวิเศษณ์แสดงทิศทาง ปรากฏหลังคากริยาแสดงการเคลื่อนไหวและกริยาการติดต่อสื่อสาร 2) คาวิเศษณ์ไป6
และ มา6 แสดงการณ์ลักษณะสมบูรณ์ ปรากฏหลังกริยาที่แสดงการกระทาที่สาเร็จหรือเสร็จสิ้นสมบูรณ์และ
กริยาแสดงสภาพ 3) คาวิเศษณ์ ไป7 และ มา7 แสดงความต่อเนื่องของการกระทา ปรากฏหลังคากริยาที่แสดงการ
กระทาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และคาวิเศษณ์ ไป8 แสดงการประเมินค่า ปรากฏหลังคากริยาแสดงสภาพ ผลการ
ทดสอบทางวากยสัมพันธ์ พบว่า คากริยา ไป และ มา และคาวิเศษณ์ ไป และ มา มีลักษณะทางวากยสัมพันธ์
และแสดงความหมายแตกต่างกัน โดยพิจารณาว่าคาว่า ไป ที่ไม่ได้แสดงความหมายของการเคลื่อนที่เป็น
คาวิเศษณ์ ปรากฏหลังคากริยาชนิดต่าง ๆ และมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้
1. คาวิเศษณ์ ไป ให้ความหมายแสดงทิศทาง โดยแสดงทิศทางในการกระทากริยา
ออกจากตัวผู้พูด เมื่อปรากฏหลังคากริยาต่อไปนี้
1.1 กริยาการติดต่อสื่อสาร เช่น ตอบ บอก แจ้ง เขียน ใช้ เชิญ
ตัวอย่างเช่น 16) มานีตอบไปอย่างชัดเจน
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1.2 กริยาการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น เห็น มอง ได้ยิน
ตัวอย่างเช่น 17) แม่มองไปนอกหน้าต่าง
1.3 กริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น หัน ชี้ หมุน โบกมือ พยักหน้า
ตัวอย่างเช่น 18) เด็กน้อยหันหน้าไปทางประตู
1.4 กริยาที่เกี่ยวกับการส่งมอบหรือรับมอบ เช่น ได้ ซื้อ ขาย ให้ คืน
ตัวอย่างเช่น 19) เสื้อสีดาขายไปหลายตัว
2. คาวิเศษณ์ ไป แสดงการณ์ลั กษณะสมบูรณ์ เมื่อปรากฏหลั งกริยาที่แสดงการ
กระทาที่สาเร็จหรือเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว (telic verbs) เช่น จัดการ เลิกล้ม แต่งงาน พ่ายแพ้
เผลอ ตาย สลบ ป่วย เมา ตัวอย่างเช่น
20) เขาตายไปนานแล้ว
21) นุชรีแต่งงานไปเมื่อเดือนก่อน
3. คาวิเศษณ์ ไป แสดงความต่อเนื่องของการกระทา เมื่อปรากฏหลังกริยาที่แสดงการ
กระทาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือกริยาที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมต่างๆ (atelic verbs) เช่น
ดูละคร แต่งหน้า ทางานบ้าน อ่านหนังสือ ฟังเพลง ตัวอย่างเช่น
22) รดาดูละครไปจนจบ
23) หนูแดงร้องเพลงไป ทางานไป
4. คาวิเศษณ์ ไป มีความหมายในเชิงประเมินค่า โดยแสดงปริมาณหรือคุณค่าที่
เกินไปจากมาตรฐานของผู้พูด เมื่อปรากฏหลั งคากริยาแสดงสภาพ (stative verbs) เช่น
อ้วน ผอม ดา ขาว ดี เลว ตัวอย่างเช่น
24) คุณย่าผอมไป
วรลักษณ์ (2556) สรุปผลการศึกษาว่าคาว่า ไป แสดงความหมายแตกต่างกันตามชนิดของ
กริยาที่ปรากฏร่วม และคาวิเศษณ์ ไป ที่ปรากฏร่วมกับกริยาต่างชนิดกันและมีความหมายแตกต่างกัน
เป็นคาคาเดียวกันที่ปรากฏในปริบทที่แตกต่างกันจากการปรากฏในปริบทที่หลากหลายและการแสดง
ความหมายที่แตกต่างกันตามการปรากฏของคาว่า ไป ในโซเชียลมีเดีย ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าคาว่า
ไป ที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นคาชนิดใด ปรากฏในปริบทใดและแสดงความหมายอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อจาแนกชนิดคาและความหมายของคาว่า ไป ที่ปรากฏหลังคากริยา
2. เพื่อวิเคราะห์การขยายความหมายของคาวิเศษณ์ ไป ผ่านกระบวนการกลายเป็นคา
ไวยากรณ์
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วิธีกำรวิจัย
ข้อมูล ที่ใช้ในงานวิจัย นี้รวบรวมจากเอกสารประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น และนิตยสารที่
ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2559 และการตั้งสถานะในโซเชียลมีเดียระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 8 พฤศจิกายน
2559 โดยผู้วิจัยใช้การบันทึกภาพข้อความที่มีคาว่า ไป ปรากฏอยู่ และจดบันทึกคาว่า ไป ที่ปรากฏ
หลังคากริยาที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จากนั้นจึงนามาจาแนกชนิดคาและความหมายตามการ
ปรากฏในปริบทที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบวากยสัมพันธ์ของคาตามแนวทฤษฎี
ไวยากรณ์ พึ่งพา- ศัพทการก (Lexicase Dependency Grammar) จากนั้ นจึง วิเคราะห์ การใช้ค า
วิเศษณ์ ไป ในปัจจุบัน และวิเคราะห์การกลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาวิเศษณ์ ไป
1. กำรทดสอบชนิดคำตำมตำแหน่งที่ปรำกฏ
การทดสอบชนิดคาตามตาแหน่งที่ปรากฏ เป็นเกณฑ์การทดสอบทางวากยสัมพันธ์ที่
ใช้แยกคาชนิดต่างๆ ออกจากกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเกณฑ์การทดสอบคากริยา ที่ใช้
จาแนกคาว่า ไป ที่เป็นคากริยาและคาวิเศษณ์ออกจากกัน
1.1 กำรปรำกฏร่วมกับคำแสดงกำรปฏิเสธ “ไม่”
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2553: 46) วิเคราะห์ว่า คากริยา คือ คาที่ปรากฏหลังคาว่า
ไม่ ได้เช่น คาว่า เดิน ชอบ สวย เข้าใจ พัฒนา เป็นคากริยา เนื่องจากสามารถปรากฏร่วมกับ
คาว่า ไม่ ได้ ได้แก่ ไม่เดินไม่ชอบไม่สวย ไม่เข้าใจ ไม่พัฒนา ในขณะที่คาชนิดอื่นๆ ไม่สามารถ
ปรากฏร่วมกับคาว่า ไม่ ได้
1.2 กำรปรำกฏร่วมกับคำสันธำน “และ”
วรลักษณ์ (2556) พบว่า คาชนิดเดียวกันจะสามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมกัน
ได้ ดังนั้น หากสามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมระหว่างคากริยาและคาที่สงสัยได้ แสดงว่า
คาที่ต้องการทดสอบนั้นเป็นคากริยา ดังตัวอย่าง
25) วรรณเดินร้องเพลง
วรรณเดินและร้องเพลง
จากตัวอย่างข้างต้น คาว่า ร้องเพลง ในตัวอย่างที่ 5) ปรากฏหลังกริยาแสดง
การเคลื่อนที่ เดิน สามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมระหว่างคากริยา เดิน และคาว่า ร้อง
เพลง ได้ ดังนั้น คาว่า ร้องเพลง จึงเป็นคากริยาเช่นเดียวกันกับคาว่า เดิน
1.3 กำรแทนที่ด้วยคำว่ำ “เสด็จพระรำชดำเนิน”
สุ ป รี ย า วิ ล าวรรณ (Wilawan, 1993: 92-93) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค าว่ า ไป ที่ เ ป็ น
คากริยาแสดงการเคลื่อนที่ จะสามารถใช้คาว่า “เสด็จพระราชดาเนิน” ซึ่งเป็นคาราชาศัพท์ที่
มีความหมายเดียวกันกับคาว่า ไป แทนที่ได้ โดยไม่ทาให้ความหมายเปลี่ยน ดังนี้
26) ภาษาทั่วไป: เจ้าหญิงไป
ราชาศัพท์: เจ้าหญิงเสด็จพระราชดาเนิน
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1.4 กำรใช้เป็นคำตอบแบบสั้นของคำถำมแบบตอบรับ-ปฏิเสธ
กิติมา อิน ทรัมพรรย์ (Indrambarya, 2009: 7) วิเคราะห์ว่า คากริยา สามารถใช้
เป็นคาตอบแบบสั้นของคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธได้ ในขณะที่คาชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถ
ทาได้ ดังนี้
27) คาถาม: หนังสืออยู่บนโต๊ะหรือเปล่า?
คาตอบ: อยู่
คาตอบ: *บน
จากตัวอย่างข้างต้น คาว่า อยู่ ในตัวอย่างที่ 27) เป็นคากริยา สามารถใช้เป็นคาตอบ
แบบสั้นของประโยคคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธได้ ในขณะที่คาว่า บน ในตัวอย่างที่ 27)
เป็นคาบุพบท และไม่สามารถใช้เป็นคาตอบของคาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธได้
1.5 กำรปรำกฏร่วมกับคำนำมกำรกสถำนที่
สุ ป รี ย า วิ ล าวั ณ ย์ (Wilawan, 1993: 91-92) ระบุ ว่ า ค าว่ า ไป และ มา ที่ เ ป็ น
คากริยาจะปรากฏร่วมกับคานามการกสถานที่ได้ ในขณะที่คาว่า ไป และ มา ที่เป็นคาวิเศษณ์
จะไม่สามารถปรากฏร่วมกับคานามการกสถานที่ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
28) พ่อกับแม่ไปวัดแต่เช้า
29)*เขาผอมไปวัด
จากการทดสอบข้างต้น คาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 28) เป็นคากริยาแสดงการเคลื่อนที่
สามารถปรากฏร่วมกับคานามการกสถานที่ วัด ได้ ในขณะที่คาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 29) เป็น
คาวิเศษณ์ แสดงความหมายในเชิงประเมินค่า จึงไม่สามารถปรากฏร่วมกับคานามการก
สถานที่ได้
2. กระบวนกำรกลำยเป็นคำไวยำกรณ์ (Grammaticalization)
กระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคาทั้งในด้าน
วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ นักภาษาศาสตร์อธิบายกระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์ใน
งานวิจัยต่าง ๆ ไว้หลายกระบวนการ ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการกลายเป็นคา
ไวยากรณ์ที่ เกี่ย วข้องกั บ งานวิจัยนี้ ได้แ ก่ การกลายเป็น คาไวยากรณ์ของ Hopper และ
Traugott (1993) และการกลายเป็ น ค าไวยากรณ์ ข อง Bybee, Perkins และ Pagliuca
(1994) ดังต่อไปนี้
2.1 กระบวนกำรกลำยเป็นคำไวยำกรณ์ของ Hopper และ Traugott
Hopper และ Traugott (1993, 2003:99-124) ได้กล่าวถึงกระบวนการกลายเป็น
คาไวยากรณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบทิศทางเดียว ดังนี้
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1) กำรทำให้เกิดควำมหมำยทั่วไป (generalization) คือ การที่คาซึ่งแต่
เดิมมีความซับ ซ้อนกลายเป็นคาที่มีความหมายทั่ว ไปมากขึ้น สามารถปรากฏใน
ปริบทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น คาว่า go เดิมเป็นเพียงคากริยา มีความหมายแสดงการ
เคลื่อนที่เพียงความหมายเดียว ต่อมากลายเป็นคาช่วยกริยาที่ใช้แสดงอนาคต ได้แก่
to be going to
2) กำรสูญลักษณะของหมวดคำเดิม (decategorialization) คือ การที่
ค าเนื้ อ หา ได้ แ ก่ ค านามและค ากริ ย า ได้ สู ญ เสี ย คุ ณ สมบั ติ ห รื อ หน้ า ที่ ท าง
วากยสัมพันธ์ของ คาเนื้อหากลายเป็นคาที่มีคุณสมบัติของกลุ่มรอง ทาหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ เช่น คาวิเศษณ์และคาบุพบท เป็นต้น
3) กำรแยกตัว (divergence) คือ การที่คาหนึ่งคาแยกออกเป็นคาใหม่ 2
คา คาหนึ่งมีหน้าที่และความหมายเหมือนเดิม ส่วนอีกคากลายเป็นคาที่มีหน้าที่
ทางไวยากรณ์เพิ่มขึ้น เช่น คาว่า “ekor” ในภาษามาเลย์ แยกออกเป็น 2 คา ได้แก่
“ekor” ที่เป็นคานามซึ่งมีอยู่เดิม กับ “ekor” ที่เป็นคาลักษณะนามซึ่งเกิดขึ้นใหม่
2.2 กระบวนกำรกลำยเป็นคำไวยำกรณ์ของ Bybee, Perkins และ Pagliuca
Bybee, Perkins และ Pagliuca (1994: 281-297) ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
ความหมายที่เกิดขึ้นในกระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์ ได้แก่ การขยายความหมายเชิง
อุปลักษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กำรขยำยควำมหมำยเชิง อุป ลัก ษณ์ (metaphorical extension)
เป็นการถ่ายโอนความหมาย โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่คนละขอบเขตกัน ได้แก่
การที่คาซึ่งมีความหมายรูปธรรมข้ามขอบเขตไปเป็นคาที่มีความหมายนามธรรมเมื่อ
กลายเป็นคาไวยากรณ์ ซึ่ง Heine, Claudi และ Hünnemeyer (1991) จัดลาดับ
การมีความหมายนามธรรมของอุปลักษณ์จากน้อยไปมากไว้ ดังนี้
Person >
มนุษย์ >

Object >
วัตถุ >

Process
> Space > Time >
กิจกรรม/กระบวนการ > พื้นที่ > เวลา >

Quality
คุณสมบัติ

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์สามารถสรุปได้ว่า
กระบวนการการกลายเป็นคาไวยากรณ์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ในภาษา คาที่ผ่าน
กระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านหน้าที่และความหมายของคา โดย
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป
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ผลกำรวิจัย
จากเกณฑ์ ก ารทดสอบทางวากยสั ม พั น ธ์ ต ามแนวทฤษฏี ไ วยากรณ์ พึ่ ง พา-ศั พ ท์ ก ารก
(Lexicase Dependency Grammar) ได้แก่ การทดสอบชนิดคาตามตาแหน่งที่ปรากฏข้างต้น ผู้วิจัย
จึงใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาทดสอบคาว่า ไป ที่ไม่ได้แสดงความหมายของการเคลื่อนที่ ปรากฏในโซเชียล
มีเดีย ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
1. ชนิดคำและควำมหมำยของคำว่ำ ไป ที่ปรำกฏหลังคำกริยำ
ผลการทดสอบทางวากยสัมพันธ์ของคาว่า ไป ที่ปรากฏหลังคากริยา เป็นดังนี้
1.1 กำรปรำกฏร่วมกับคำแสดงกำรปฏิเสธ “ไม่”
อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2552:8) ระบุว่าคากริยาคือคาที่ปรากฏหลังคาว่า ไม่ ได้
ดังนั้น หากคาว่า ไป เป็นคากริยาก็จะสามารถปรากฏร่วมกับคาว่า ไม่ ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
30) บุษบาเดิน บุษบาไม่ไปไหน
31) เธอน่ารัก *เธอไม่ไปไหน
32) ทางานวน *ทางานไม่ไป
33) *เก่งไม่ไปอีก
คาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 30) ปรากฏหลังคากริยา เดิน สามารถปรากฏร่วมกับคาว่า
ไม่ ได้ โดยไม่เป็นประโยคที่ผิดไวยากรณ์ และไม่ทาให้ ความหมายของประโยคเปลี่ ยนไป
ในขณะที่ ค าว่ า ไป ในตั ว อย่ า งที่ 31) – 33) ปรากฏหลั ง ค ากริ ย า น่ า รั ก วน และ เก่ ง
ตามลาดับไม่สามารถปรากฏร่วมกับคาแสดงการปฏิเสธ ไม่ ได้ เพราะทาให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
1.2 กำรปรำกฏร่วมกับคำสันธำน “และ”
วรลักษณ์ (2556) พบว่า คาชนิดเดียวกันจะสามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมกัน
ได้ ดังนั้น หากสามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมระหว่างคากริยาและคาที่สงสัยได้ แสดงว่า
คาที่ต้องการทดสอบนั้นเป็นคากริยา
34) บุษบาเดินและไปไหน
35) *เธอน่ารักและไปไหน
36) *ทางานวนและไป
37) *เก่งและไปอีก
จากตัวอย่างข้างต้น คาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 34) ปรากฏหลังกริยาแสดงการเคลื่อนที่
เดิน สามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมระหว่างคากริยา เดิน และคาว่า ไป ได้ ในขณะที่ คา
ว่า ไป ในตัว อย่ า งที่ 35) – 37) ปรากฏหลั ง คากริ ย า น่า รัก วน และ เก่ง ตามล าดั บ ไม่
สามารถปรากฏร่ ว มกั บ ค าสั น ธาน “และ” ได้ เนื่ อ งจากท าให้ ค วามหมายของประโยค
เปลี่ยนไป
1.3 กำรใช้เป็นคำตอบแบบสั้นของคำถำมแบบตอบรับ-ปฏิเสธ
กิติมา อิน ทรัมพรรย์ (Indrambarya, 2009: 7) วิเคราะห์ว่า คากริยา สามารถใช้
เป็นคาตอบแบบสั้นของคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธได้ ในขณะที่คาชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถทา
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ได้ ดังนั้น หากคาว่า ไป เป็นคากริยาก็จะสามารถใช้เป็นคาตอบแบบสั้นของคาถามแบบตอบ
รับ-ปฏิเสธได้ ดังนี้
38) คาถาม: บุษบาเดินไปไหนหรือเปล่า
คาตอบ: เดิน
คาตอบ: ไป
39) คาถาม: เธอน่ารักไปหรือเปล่า
คาตอบ: น่ารัก
คาตอบ: *ไป
40) คาถาม: ทางานวนไปหรือเปล่า
คาตอบ: วน
คาตอบ: *ไป
41) คาถาม: เก่งไปหรือเปล่า
คาตอบ: เก่ง
คาตอบ: *ไป
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าคาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 38) สามารถใช้เป็นคาตอบแบบ
สั้นของประโยคคาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ได้ จึงเป็นคากริยา ในขณะที่คาว่า ไป ในตัวอย่าง
ที่ 39) – 41) ไม่สามารถใช้เป็นคาตอบแบบสั้นของประโยคคาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธได้ จึง
ไม่ใช่คากริยา
1.4 กำรแทนที่ด้วยคำว่ำ “เสด็จพระรำชดำเนิน”
คาว่า ไป ที่เป็นคากริยา จะสามารถใช้คาว่า “เสด็จพระราชดาเนิน” ซึ่งเป็นคาราชา
ศัพท์ที่มีความหมายเหมือนคากริยา ไป แทนที่ได้ โดยไม่ทาให้ความหมายของประโยคเปลี่ยน
ในขณะที่คาวิเศษณ์ ไป ไม่สามารถใช้คาว่า “เสด็จพระราชดาเนิน” แทนที่ได้ ดังนี้
42) ภาษาทั่วไป: เจ้าหญิงเดินไปไหน
ราชาศัพท์: เจ้าหญิงเสด็จพระราชดาเนินไหน
43) ภาษาทั่วไป: เจ้าหญิงน่ารักไปไหน
ราชาศัพท์: *เจ้าหญิงทรงพระสิริโฉมเสด็จพระราชดาเนินไหน
44) ภาษาทั่วไป: เจ้าหญิงทางานวนไป
ราชาศัพท์: เจ้าหญิงทรงงานวนเสด็จพระราชดาเนิน
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45) ภาษาทั่วไป: เจ้าหญิงเก่งไปอีก
ราชาศัพท์: เจ้าหญิงมีพระปรีชาเสด็จพระราชดาเนินอีก
จากการทดสอบข้างต้น จะเห็นว่า คาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 42) เป็นคากริยาแสดง
การเคลื่อนที่ จึงสามารถใช้คาว่า “เสด็จพระราชดาเนิน ” แทนที่ได้โดยไม่ทาให้ความหมาย
ของประโยคเปลี่ยน ในขณะที่คาว่า ไป ในตัวอย่างที่ 43)-45) ไม่สามารถใช้คาว่า “เสด็จพระ
ราชดาเนิน” แทนที่ได้ เนื่องจากทาให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปและเป็นประโยคที่ไม่
ยอมรับของเจ้าของภาษา
จากการทดสอบคาว่า ไป ด้วยการทดสอบชนิดคาตามตาแหน่งที่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่าคา
ว่า ไป ที่ปรากฏหลังคากริยาในโซเชียลมีเดีย เป็นคากริยาและคาวิเศษณ์ โดยคาว่า ไป ที่เป็นคากริยา
ปรากฏหลังคากริยาแสดงการเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของคากริยา ได้แก่ สามารถ
ปรากฏร่วมกับคาแสดงการปฏิเสธ “ไม่” ได้ สามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมกับคากริยาข้างหน้า
ได้ สามารถใช้เป็นคาตอบแบบสั้นของประโยคคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธ ได้ และสามารถใช้คาว่า
“เสด็จพระราชดาเนิน”แทนที่ได้ ในขณะที่คาวิเศษณ์ ไป ที่ปรากฏหลังคากริยาแสดงสภาพและกริยา
แสดงการกระทาที่ยั งไม่ เสร็ จ สิ้ น สมบูรณ์ ไม่มีคุ ณสมบัติทางวากยสั มพันธ์ ของคากริยา ได้แก่ ไม่
สามารถปรากฏร่วมกับคาแสดงการปฏิเสธ “ไม่” ได้ ไม่สามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมกับคากริยา
ข้างหน้าได้ ไม่ส ามารถใช้เป็ นคาตอบแบบสั้นของประโยคคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธ ได้ และไม่
สามารถใช้คาว่า “เสด็จพระราชดาเนิน”แทนที่ได้
ในด้านความหมาย คาว่า ไป ที่ใช้ในโซเชียลมีเดีย เมื่อปรากฏหลังคากริยาต่างชนิดกัน
จะแสดงความหมายแตกต่างกัน โดยเมื่อปรากฏร่วมกับกริยาแสดงสภาพ (stative verbs) เช่น น่ารัก
สวย เก่ง ขยัน ผอม อ้วน คาวิเศษณ์ ไป จะมีความหมายในเชิงประเมินค่า ในขณะที่เมื่อปรากฏร่วมกับ
คากริยาแสดงการกระทาที่ยังไม่เสร็จ สิ้นสมบูรณ์ (atelic verbs) เช่น ทางาน เรียน แชร์ภาพ ร้อง
เพลง จะมีความหมายแสดงความต่อเนื่องของการกระทา สอดคล้องกับงานวิจัยของกิติมา อินทรัม
พรรย์ (Indrambarya, 1994) งานวิจัยของสุปรียา วิลาวรรณ (Wilawan,1993) และงานวิจัยของวร
ลักษณ์ วีระยุทธ (2556) ที่วิเคราะห์ว่าคาว่า ไป ที่ไม่ได้แสดงความหมายของการเคลื่อนที่เป็นคา
วิเศษณ์ ปรากฏหลังคากริยาชนิด ต่าง ๆ และแสดงความหมายแตกต่างกั นตามชนิดของคากริยาที่
ปรากฏร่วม
2. กำรขยำยควำมหมำยของคำวิเศษณ์ ไป ผ่ำนกระบวนกำรกลำยเป็นคำไวยำกรณ์
การแสดงความหมายที่แตกต่างกัน ของคาวิเศษณ์ ไป เมื่อปรากฏร่วมกับคากริยาต่างชนิด
กันแสดงให้เห็นว่าคาว่า ไป เกิดการขยายความหมายเชิงอุปลักษณ์จากขอบเขตความหมายรูปธรรม
ไปสู่ขอบเขตความหมายนามธรรม และแสดงให้เห็น ว่าทัศนคติของผู้พูดภาษาไทยส่งผลต่อการขยาย
ความหมายในเชิงอุปลักษณ์ของคาว่า ไป ดังนี้
1. คาว่า ไป เดิมเป็นคากริยา มีความหมายแสดงการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต เมื่อปรากฏ
ร่วมกับคากริยาชนิดอื่นๆ ได้ขยายความหมายไปสู่การเคลื่อนที่ของอวัยวะภายในร่างกาย คาพูดและ
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สิ่งของ กลายเป็น คาวิเศษณ์ ไป ที่มีความหมายแสดงทิศทาง แสดงให้เห็นทัศนคติของผู้พูดที่มองว่า
อวัยวะในร่างกาย คาพูดและสิ่งของ สามารถเคลื่อนที่หรือถูกทาให้เคลื่อนที่ได้ โดยเปรียบการเคลื่อนที่
ของสิ่งต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของมนุษย์
2. คาวิเศษณ์ ไป ที่มีความหมายแสดงการณ์ลักษณะสมบูรณ์และความหมายแสดงความ
ต่อเนื่องของการกระทา แสดงให้เห็ นการขยายความหมายของคาว่า ไป จากความหมายของการ
เคลื่อนที่ในเชิงพื้นที่ขยายไปสู่การเคลื่อนที่ในเชิงเวลา แสดงทัศนคติของผู้พูดที่มองว่าเวลาเป็นสิ่งที่
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า แสดงการเคลื่อนที่ของเวลาจากจุดเริ่มต้นในปัจจุบันดาเนินต่อเนื่องไปยังอนาคต
โดยเปรียบการเคลื่อนที่ของเวลากับการเคลื่อนที่ของมนุษย์
3. คาวิเศษณ์ ไป ที่มีความหมายในเชิงประเมินค่า แสดงให้เห็นว่า ความหมายของการ
เคลื่อนที่ในเชิงเวลาได้ขยายไปสู่การเคลื่อนที่ของสภาพหรือคุณลักษณะ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เคลื่อนที่ได้
หากแต่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา คาวิเศษณ์ ไป ที่มีความหมายในเชิงประเมินค่าเป็นการแสดง
ทัศนคติของผู้พูดโดยยึดตนเองเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ ผู้พูดกาหนดมาตรฐานของตนไว้ที่ ระดับหนึ่ง เมื่อ
สภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งใดก็ตามพ้นไปจากระดับนั้น จึงไม่ได้อยู่ในจุดที่ผู้พูดคาดว่าควรจะเป็น
ผู้พูดจึงมองว่าสภาพหรือคุณลักษณะนั้นได้เคลื่อนที่ออกห่างจากจุดมาตรฐานที่ผู้พูดกาหนดไว้ โดย
เปรียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพหรือคุณลักษณะกับการเคลื่อนที่ของมนุษย์
จากการวิ เ คราะห์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น การขยายความหมายของค าว่ า ไป
ที่สอดคล้องกับการเรียงลาดับการมีความหมายนามธรรมจากน้อยไปมากของ Heine, Claudi และ
Hünnemeyer (1991) จึงสามารถสรุป การขยายความหมายของคาว่า ไป ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
กลายเป็นคาไวยากรณ์ได้ว่า คากริยาแสดงการเคลื่อนที่ ไป ได้กลายเป็นคาวิเศษณ์ ไป ที่มีความหมาย
แสดงทิศทางก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงมีความหมายแสดงการณ์ลักษณะสมบูรณ์ ความหมายแสดง
ความต่อเนื่องของการกระทา และความหมายในเชิงประเมินค่า ตามลาดับ การวิเคราะห์กระบวนการ
กลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาว่า ไป แสดงให้เห็นว่า เมื่อคาเนื้อหากลายเป็นคาไวยากรณ์จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ส่งผลให้คาคานั้นปรากฏในปริบทอื่น ๆ ได้มาก
ขึ้น และสามารถแสดงความหมายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็น ว่า
ความคิดและทัศ นคติของผู้ พูดหรื อผู้ ใช้ภ าษาเป็นปัจจัย ส าคัญประการหนึ่งที่ทาให้ ภ าษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
1. สรุปผลกำรวิจัย
จากการทดสอบคาว่า ไป ด้วยการทดสอบชนิดคาตามตาแหน่งที่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่าคา
ว่า ไป ที่ปรากฏหลังคากริยาในโซเชียลมีเดีย เป็นคากริยาและคาวิเศษณ์ โดยคาว่า ไป ที่เป็นคากริยา
ปรากฏหลังคากริยาแสดงการเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของคากริยา ได้แก่ สามารถ
ปรากฏร่วมกับคาแสดงการปฏิเสธ “ไม่” ได้ สามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมกับคากริยาข้างหน้า
ได้ สามารถใช้เป็นคาตอบแบบสั้นของประโยคคาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ได้ และสามารถใช้คาว่า
“เสด็จพระราชดาเนิน”แทนที่ได้ ในขณะที่คาวิเศษณ์ ไป ที่ปรากฏหลังคากริยาแสดงสภาพและกริยา
แสดงการกระทาที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ไม่มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของคากริยา ได้แก่ ไม่
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สามารถปรากฏร่วมกับคาแสดงการปฏิเสธ “ไม่” ได้ ไม่สามารถใช้คาสันธาน “และ” เชื่อมกับ
คากริยาข้างหน้าได้ ไม่สามารถใช้เป็นคาตอบแบบสั้นของประโยคคาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ได้ และ
ไม่สามารถใช้คาว่า “เสด็จพระราชดาเนิน”แทนที่ได้
ในด้านความหมาย คาว่า ไป ที่ใช้ในโซเชียลมีเดีย เมื่อปรากฏหลังคากริยาต่างชนิดกันจะ
แสดงความหมายแตกต่างกัน โดยเมื่อปรากฏร่วมกับกริยาแสดงสภาพ (stative verbs) เช่น น่ารัก
สวย เก่ง ขยัน ผอม อ้วน คาวิเศษณ์ ไป จะมีความหมายในเชิงประเมินค่า ในขณะที่เมื่อปรากฏ
ร่วมกับคากริยาแสดงการกระทาที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ (atelic verbs) เช่น ทางาน เรียน แชร์ภาพ
ร้องเพลง จะมีความหมายแสดงความต่อเนื่องของการกระทา สอดคล้องกับงานวิจัยของกิติมา
อินทรัมพรรย์ (Indrambarya, 1994) งานวิจัยของสุปรียา วิลาวรรณ (Wilawan,1993) และงานวิจัย
ของวรลักษณ์ วีระยุทธ (2556) ที่วิเคราะห์ว่า คาว่า ไป ที่ไม่ได้แสดงความหมายของการเคลื่อนที่
เป็นคาวิเศษณ์ ปรากฏหลังคากริยาชนิดต่าง ๆ และแสดงความหมายแตกต่างกันตามชนิดของคากริยา
ที่ปรากฏร่วม
1.อภิปรำยผล
งานวิจัยนี้พบว่า คาว่า ไป ที่ไม่ ได้แสดงความหมายของการเคลื่อนที่ เป็นคาวิเศษณ์แสดง
ความหมายในเชิงปริมาณและในเชิงเวลา ซึ่งปรากฏอยู่เดิม ได้มีการนามาใช้ร่วมกับคาอื่นๆ เพิ่มเติม
ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น น่ารักไปไหน ทางานวนไปค่ะ เก่งไปอีก คาที่ปรากฏหลังคาว่า ไป ได้แก่ ไหน
ค่ะ และ อีก แสดงอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของผู้พูดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องสนับสนุน
ให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของผู้ใช้ภาษาไทยส่งผลต่อการขยายความหมายของคาว่า ไป
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Traugott (1982) และผลการวิ จั ย ของกานดาภร เจริ ญ กิ ต บวร
(Jaroenkitboworn, 2009)การศึกษาคาว่า ไป ที่ใช้ในโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของคาว่า ไป ในเชิงวากยสัมพันธ์ ได้แก่ การใช้คาว่า ไป หลังคากริยาชนิดต่าง ๆ ร่วมกับคาอื่น ๆ เช่น
คาว่า ไหน ค่ะ และ อีก แสดงให้เห็นว่าคาว่า ไป สามารถปรากฏในปริ บทที่หลากหลายมากขึ้น จาก
เดิมที่ปรากฏเป็นคากริยาหลักเพียงคาเดียว ต่อมาสามารถปรากฏหลังคากริยาแสดงการเคลื่อนที่
คากริยาแสดงการกระทาที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คากริยาที่แสดงการกระทาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และ
คากริยาแสดงสภาพ ตามลาดับ
ในด้านการแสดงความหมาย คาว่า ไป ที่ เป็นคาวิเศษณ์ปรากฏหลังคากริยาแสดงสภาพ
และคากริยาแสดงการกระทาที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึก และ
ทัศนคติของผู้พูดผ่านคาว่า ไป ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษา
ในโซเชียลมีเดีย ที่มีลักษณะคล้ายภาษาพูด มากกว่าภาษาเขียน มีการใช้ภาษาแสดงอัตตา ได้แก่ การ
แสดงความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติส่วนตัวที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าการใช้ภาษาที่ปรากฏ
ผ่านสื่อในยุคก่อน ที่เน้นการใช้ภาษาที่เป็นการให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง กระชับ ชัดเจน เป็นทางการ
และไม่แสดงความรู้ สึ กและความคิดเห็ นส่ วนตัว มากเท่ากับการการใช้ภ าษาผ่ านโซเชียลมีเดียใน
ปัจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม จาก
เดิมที่การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทาและเกิดขึ้น
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น้อยในสังคมไทย เมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสาคัญมาก
ขึ้นทาให้ผู้คนในสังคม สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ และมุมมองที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างเสรีในโลกออนไลน์
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ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ และ รศ. ดร. ม.ล. จรัญวิไล
จรูญโรจน์ อาจารย์ผู้มอบความรู้ด้านภาษาศาสตร์และการทางานวิจัยเชิงภาษาศาสตร์ให้แก่ผู้วิจัย
ขอบคุณอาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
ที่คอยช่วยเหลือและให้คาแนะนา ในการทางานด้านวิชาการ และขอบคุณอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคนที่เป็นกาลังใจให้แก่กันและกันเสมอมา
บรรณำนุกรม
วรลักษณ์ วีระยุทธ. (2556). กำรศึกษำวำกยสัมพันธ์ข้ำมสมัยในคำว่ำ ไป และ มำ. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อมรา ประสิ ท ธิ์รั ฐ สิ น ธุ์ . (2553). ชนิ ด ของค ำในภำษำไทย: กำรวิ เ ครำะห์ ท ำงวำกยสั ม พั น ธ์ .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Bybee, J., R. Perkins, and W. Pagliuca. (1994). The Evolution of Grammar:
Tense, Aspect and Modality in the Language of the World. Chicago: Chicago
University Press.
Heine, B., U. Claudi, and F. Hünnemeyer. (1991). Grammaticalization:
A conceptual Framework. Chicago: Chicago University press.
Hopper, P. and E. Traugott. (2003). Grammaticalization. United Kingdom: Cambridge
University Press.
Indrambarya, K. (1994). Subcategorization of Verbs in Thai: A Lexicase
Dependency Approach. University of Hawaii Ph.D. Dissertation.
______. (2009). Identifying Prepositions in Thai. JSEALS. Vol.2 pp.37-57 [online].
Available: www.jseals.org. [Accessed 8 Sep. 2010].
Jaroenkitboworn, K. (2009). The Polysemy of “” in Thai: A Pragmatically
Motivated Phenomenon. Manusya. Special Issue, No. 17 (2009): 75-82.
Kurylowicz, J. (1965). The Evolution of Grammatical Categories.Diogenes, 55-71
cited in Campbelle, L. and R. Janda. 2001. “Introduction: conceptions of
grammaticalization and their problems.” In N. Love. (ed). Language Science.
Amsterdam: Elsevier, 93-112.
Lehmann, C. (2002). Thoughts on Grammaticalization. [Online]. Available: http://
www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/ASSidUE/ASSidUE09.pdf. [Accessed 28 Oct.
2010].

216

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

Rangkupan, S. (1992). Subsidiary Verbs Pai1, Maa1 in Thai. Master’s Thesis
Chulalongkorn University.
Wilawan, S. (1993). A reanalysis of so-called serial verb constructions in Thai,
Khmer, Mandarin Chinese, and Yoruba. University of Hawaii Ph.D. Dissertation.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
ภายใต้บริบทความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
MARKETING MIX FACTORS (7 C’S) FROM THE POINT OF CUSTOMER
UNDER THE CONTEXT OF GRAD STUDENT NEED TO FURTHER STUDY
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ภายใต้บริบทความต้องการศึกษาต่อของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปต่อยอดสร้างเป็นเครื่องมือวิจัย
และกําหนดเป็นตัวชี้วัดในแบบสอบถามสําหรับการเก็บข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ธุรกิจการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ขอบเขตของการศึกษาเป็น
การศึกษาจากข้อมูลทุ ติยภูมิและศึกษาจากผู้เชียวชาญด้านการบริหารการศึกษาเท่านั้น จากผล
การศึกษาพบว่าภายใต้บริบทด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า (7 C’s) สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) คุณค่าที่จะได้รับ (Customer Value) หมายถึง
คุณค่าหรือคุณประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากสถานศึกษาและหลักสูตร เช่น การปฏิบัติงานของ
ผู้สอนหรือสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
สูง สื่อการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หลักสูตรที่สอนครอบคลุมตรงตามความต้องการของ
ตลาด 2) ต้นทุน (Customer Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาต้องชําระ
เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม ค่าศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมบริการ
พิเศษ เป็นต้น 3) ความสะดวก (Convenience Choice) หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึง เช่น
สถานศึกษามีความสะดวกในการเดินทาง สถานศึกษามีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการมีอาคาร
เรี ย น อาคารปฏิ บั ติ ก ารเหมาะสมและเพี ย งพอ 4) ความสบาย (Comfortable หรื อ Comfort
Cleanliness) หมายถึง สถานศึกษามีความสะดวกสบายและความปลอดภัย สาธารณูปโภคหรือสิ่ง
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อํานวยความสะดวกเอื้อต่อการศึกษา มีความสะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การเรียน
การสอน 5) การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่ าง
สถานศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 6) การดูแลเอาใจใส่ (Caring หรือ Competence Courtesy) หมายถึง หลักสูตรมี
ระบบการคัดเลือกการเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม มีวิธีการสอน หรือเทคนิคที่เสริมสร้างให้พัฒนาทักษะ
ความรู้ มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทีมีความชํานาญ มีกระบวนการประเมินอาจารย์ผู้สอน
เพื่อวัดประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ และ7) ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Complete
หรือ Coordination Continuity) หมายถึง ความคาดหวังในการศึกษา โดยคาดว่าสามารถนําความรู้
ไปประกอบอาชีพได้ และสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาต่อยอดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เป็นต้น
คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ABSTRACT
This paper aims to investigate secondary information from various sources
and review various literatures with an objective to understand marketing mixed in
customers’ perspectives (7 C’s) under the context of business administration students
in the master level. The results will be used to develop research tool, questionnaire
in a business research, which related in marketing mixed in the consumers’ perspective.
The scope of the study focused on only the education specialists. The study revealed
that, under the perspective of university level studies, marketing mixed factors in the
customers’ perspective could be explained as follows: 1) customer value is benefit
that students received from institutions i.e. activities from instructors or institutions
where they have acceptable and qualified academic works, instructors are well
qualified and have high experiences, uses high technology and modern curriculum 2)
customer costs refers to costs or expense incur during the period of study, which
includes tuition fees, excursion trip, and other fees 3) convenience choice refers to
accessibility and facilities such as buildings 4) comfortable or comfort and cleanliness
refers to hygiene and securities at the institution and environments 5) communication
refers to channels for communication amongst students, institutions, and parents 6)
caring or competence courtesy refers to an appropriateness of an admission system
and 7) complete or coordination continuity refers to an expectation in studying.
Keywords: Marketing mixed in customers’ perspective (7 C’s), Graduate study
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บทนํา
ประเทศไทยปั จ จุ บั น อยู่ ใ นช่ ว งเวลาที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
ต่างๆ มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังเช่นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
อินเดีย ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมของความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา ต่างเป็นปัจจัยใน
การขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความได้เปรียบและอยู่รอดในภาวะวิกฤตนี้ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ
บัณฑิต ดังจะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาต่างๆที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาไทยในช่วงปี พุทธศักราช 2555-2559 จึงต้องเป็นที่พึ่งในการพัฒนาบุคลากร
ที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศให้มีคุณภาพ และต้องเป็นแหล่งความรู้ ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติต่างๆ และชี้นําการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติอีกด้วย
การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เกิด
ความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งในภูมิภาคและระดับสากล โดยให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาคน การศึกษา และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่สถาบันศึกษาในระดับอุดมศึกษาพึงระลึกถึงเสมอ
จากนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คือการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เน้นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เปลี่ยนจากภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้าน
เครื่องยนต์และกําลังคนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนให้กับประเทศไทย ที่มีทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้
กลายเป็ น ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ใน 5 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายหลั ก ได้ แ ก่ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นเกษตรแปรรูปที่ไม่ใช่อาหารกลุ่มสาธารณสุข
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ยาและสมุนไพร กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และดิจิตอล เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมลู ค่า
สูง เช่ น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่องใช้ ของตกแต่ ง บ้าน และกลุ่ม อุตสาหกรรมพื้ นฐานและอุ ต สาหกรรม
สนับสนุน เช่น บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ ซึ่งนโยบายนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ที่ มีการพั ฒนาใน 6 ด้ านของยุทธศาสตร์ ได้ แ ก่ ด้ านความมั่นคง ด้ านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (สํานักวิชาการสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) ดังนั้นปัจจัยสําคัญในการการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม และการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนคือการศึกษา เพราะการศึกษาเป็น
สิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลของประเทศ ซึ่งจําเป็นต้องพัฒนาในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
บัณฑิตศึกษา
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย จึ ง มี ก ารแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ า งสู ง ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของบัณฑิต และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อดึงดูด
ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาเรี ย นในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนนั้ น ๆ เช่ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการศึ ก ษาจะลงทุ น ด้ า น
องค์ประกอบที่จะช่วยพัฒนาความรู้ เช่น อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ สติปัญญา เหตุและผล
ให้มากที่สุดเมื่อเข้ามาเรียน นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่หาความรู้ และประสบการณ์ ที่จะ
นําไปใช้ได้ในอนาคต ซึ่งการลงทุนในส่วนของการเสริมสร้างและพัฒนาคนนี้ค่อนข้างใช้งบลงทุนที่สูง
มาก หากสถาบันการศึกษาลงทุนแล้วไม่ก่อให้เกิดคุณภาพและรายได้คืนมา อาจทําให้หลักสูตรต้องปิด
ตัวลง หรืออีกนัยคือการลงทุนนี้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร จึง
เป็ นที่ น่าสนใจของสถาบันการศึ กษาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ควรมุ่ งให้ ความสนใจเรื่ อง
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ภายใต้บริบทความต้องการ
ศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ภายใต้บริบทความ
ต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสร้างเครื่องมือที่ใช้สําหรับการเก็บ
ข้ อ มู ล วิ จั ย ภายใต้ หั ว ข้ อ ใหญ่ คื อ “ความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย
แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง (THE NEED TO FURTHER STUDY OF MAE FAH LUANG UNIVERSITY FORTH
YEAR STUDENTS)” ดังนั้นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
ภายใต้บริบทความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ถูกต้องและแม่นยํา โดยขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ เรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากําหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มี
คุณภาพ
3. สร้างแบบสอบถามเรื่องความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วนด้วยคือ
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา เพศ สาขาวิชาที่กําลังศึกษา ระดับเกรดเฉลี่ย
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง
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2) ความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ที่มีผลต่อความ
ต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. นําโครงร่างแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารวิชาการ เรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปปรึกษาผู้เชียวชาญด้าน
การบริหารการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน
ภาษาและความครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC)
5. นําแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคํานวณหาค่าความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคําถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
0 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคําถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
-1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคําถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
6. นําแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดําเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค โดยใช้เกณฑ์
ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป
ผลการวิจัย
งานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ภายใต้
บริบทความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้
1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
2 งานวิจัยที่ขอ้ งเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
การศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดพบว่า นักธุรกิจส่วนใหญ่นิยมใช้กลยุทธ์ 7P’s
สําหรับทําการตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ซึ่งประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. พนักงาน (People)
6. กระบวนการให้บริการ (Process)
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7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
โดยสิ่งที่ได้จากการใช้กลยุทธ์นี้จะนํามาซึ่งแนวทางการทําการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าในมุม
ของผู้ผลิต โดยการนําเอาสินค้าและบริการที่มีอยู่ไปวางไว้ในตําแหน่งที่เชื่อว่าจะทําให้ลูกค้าสนใจและ
เข้ามาซื้อบริการมากที่สุด แต่ทั้งนี้ธุรกิจย่อมต้องมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว ที่กล่าวมาเป็นมุมมองเพียงด้านเดียวคือภาคธุรกิจผู้ผลิต โดยการที่จะ
บริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้น จะต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าด้วย (จรัญญา ผลสว่าง, 2553)
การให้ความสนใจและเลือกศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า หรือ7C’s
นั้นก่อให้เกิดแนวทางการทําการตลาดที่สร้างจากความเข้าใจในลูกค้าโดยตรง สามารถทราบได้ว่า
ลูกค้าต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งใดจากการซื้อสินค้าและบริการของผู้ผลิต ในช่วงทศวรรษที่ 1990
การตลาดมีการแข่งขันสูง มีการแข่งขันรุนแรงและกดดันขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการนําเอาแนวความคิด 4C’s
เข้ามาแทนที่การตลาดแบบ 4P’s โดยแนวคิดนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ Advertising Age โดยบ๊อบ
ลู เ ทอบอร์ น นั ก โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ภายใต้ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “New Marketing Litany; Four P’s
passed; C-words takeover” จากแนวความคิดนี้บ๊อบ ลูเทอบอร์นได้นําเสนอปัจจัย 4C’s ได้แก่
ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร (บุริน โอทกา
นนท์, 2555)
จากการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบของส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองของลู ก ค้ า จาก
สี่องค์ประกอบเป็นเจ็ดองค์ประกอบ (7C’s) ตามแนวความคิดของบ๊อบ ลูเทอบอร์น ดังนั้นส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าทั้งเจ็ดประกอบด้วย
1) คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) หมายถึง คุณค่าของสินค้าหรือบริการที่
ผู้บริโภคจะได้รับ สิ่งที่ผู้บริโภคใช้พิจารณาเป็นหลักคือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อ
เทียบกับเงินที่จ่ายดังนั้นธุรกิจบริการต้องเสนอสินค้าเฉพาะบริการ ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้
อย่างแท้จริง
2) ต้นทุน (Cost to Customer) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้า ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงิน สําหรับการบริการที่ตอบสนองความต้องการตนเองอย่างแท้จริง
หากลูกค้ ายินดี จ่ายในราคาสู ง แสดงถึงความคาดหวังในการบริก ารสูง ตามไปด้ ว ย ดั งนั้น ในการ
ตั้งราคาค่าบริการธุรกิจ จึงต้องคํานึงถึงการให้บริการที่ลูกค้าจะได้รับด้วย
3) ความสะดวก (Convenience) หมายถึง ลูกค้าจะซื้อสินค้าและบริการกับธุรกิจใด ธุรกิจ
นั้นต้องสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่นการติดต่อสอบถามข้อมูลและการไปใช้บริการ หากลูกค้าไป
ติดต่อใช้บริการได้ไม่สะดวก ธุรกิจอาจจะต้องทําหน้าที่สร้างความสะดวกด้วยการให้บริการถึงที่บ้าน
หรือที่ทํางานแก่ลูกค้า
4) ความสบาย (Comfort) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อการให้การบริการ เช่น
สิ่งแวดล้อมของการให้บริการ ความปลอดภัย อาคาร ห้องน้ํา ทางเดิน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
5) การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติ ดต่อสื่อสารและการให้ข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ต้องเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ให้บริการและ
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ผู้บริโภค เช่น ประโยชน์จากธุรกิจ ข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องต่างๆ อีกทั้งธุรกิจจะต้องจัดหาสื่อหรือ
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมแก่ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการให้และรับข้อมูลความคิดเห็นจากลูกค้าได้
ง่าย ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงจําเป็นต้องใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
6) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) หมายถึง การเฝ้ามองและประเมินคุณภาพของสินค้าและ
บริการในด้านคุณภาพ กระบวนการ การดําเนินการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่ามีประสิทธิภาพ และใน
ระหว่างการซื้อขายสินค้าและบริการจะไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
7) ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) หมายถึง ลูกค้ามุ่งหวังให้
ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ การให้บริการต้องตอบสนองความต้องการอย่าง
ครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคมากที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทางการตลาด 7C’s
ของ กิตติ สิริภัลลพม (ม.ป.ป.) สามารถสรุปการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ธุ ร กิ จ และของลู ก ค้ า โดยข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จากศู น ย์ ธ รรมศาสตร์ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้
การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจและของลูกค้า
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
1. คุณค่าทีจ่ ะได้รับ (Customer Value)
2. ราคา (Price)
2. ต้นทุน (Cost to Customer)
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
3. ความสะดวก (Convenience)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4. ความสบาย (Comfort)
5. พนักงาน (People)
5. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
6. กระบวนการให้บริการ (Process)
6. การดูแลเอาใจใส่ (Caring)
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 7. ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ
(Completion)
งานวิจัยที่ข้องเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ดังนี้
จากการศึ กษาปั จจั ยส่ว นประสมทางการตลาดในมุม มองของลู กค้ า (7 C’s) ที่มีผ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาสําหรับบุตรหลานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยองของ
จรัญญา ผลสว่าง (2553) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาสําหรับบุตรหลานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) เกือบทุกปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชา ยกเว้นปัจจัยด้านความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ ที่ไม่ส่งผลต่อระดับ
การได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยผู้ปกครองให้ความสําคัญต่อปัจจัยในด้านต่างๆ เช่นด้านคุณ
ค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ให้ความสําคัญต่อหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาหลายหลายและครอบคลุม
ด้านต้นทุน ให้ความสําคัญในเรื่องของค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมกับความเข้มข้นของเนื้อหา
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หลักสูตร ด้านความสะดวกสบาย ให้ความสําคัญในเรื่องของการเดินทางทั้งไปและกลับ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ให้ความสําคัญกับการสามารถสอบถามข้อมูลกับสถาบันกวดวิชาได้ตลอดเวลา ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสําคัญ มีการติดต่อกลับเมื่อบุตรหลานมีปัญหาเรื่องการเรียน ความสําเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ ให้ความสําคัญเรื่องเอกสารประกอบการเรียนที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริง
นอกจากนี้ ธนาชัยวัฒน์ เดชาสินธ์เจริญ (2553) ได้ศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และเพื่อทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยการวิเคราะห์การถดถอยและ
เชิงพรรณนา ซึ่งงานวิจัยนี้มีสมมุติฐานได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ คะแนนเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์ต่อ ความต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย
ส่วนบุคคลกับความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพ พบว่า อายุ
สถานภาพ รายได้คะแนนเฉลี่ย สัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครอีกด้วย
ด้านการศึกษาอุปสงค์ต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปริญญา ลี้ฮ่วน (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ ต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค ณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาที่
กําลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาความถี่และสัดส่วนร้อยละ ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง อันดับ 1
เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานในอนาคต โดยสนใจศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทใน
มหาวิทยาลัยในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าหลักสูตรในระดับปริญญาโทระหว่างสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ มีความแตกต่างกัน ด้านความคิดเห็นในเรื่องความจําเป็น
ของการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความ
จําเป็นที่จะต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดีกว่าในประเทศ ด้านความคิดเห็นในเรื่อง
ความเพียงพอของสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศไทย นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นว่าสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศไทยมีความเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการศึกษา
นอกจากนี้ กนกวรรณ สุวรรณที และ สุนิสา นาคะเต (2555) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทระหว่างในประเทศกับต่างประเทศใน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (MBA) กรณี ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ระหว่างในประเทศกับต่างประเทศของนักศึกษาและศึกษาระดับการให้ความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ โดยสถิติที่ใช้คือความถี่
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ผลการวิ จั ยพบว่ านักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน
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หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (MBA) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ต้องการศึกษาต่อในประเทศ เหตุผลเพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ อิทธิพลต่อ
การศึ กษาต่ อคื น ตนเอง และมหาวิทยาลัยที่ได้รั บความนิ ย มสูงสุ ดคือมหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/หลักสูตร ปัจจัยด้านราคา/ค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด/โฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ ประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญา
โท คณะบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียนปริญญาโททั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน ศึกษา
ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นปริ ญ ญาโททั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาลกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน และเพื่ อ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัย
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้จัดการเรียนการ
สอนในช่วงเวลาปกติ (เสาร์-อาทิตย์) เลือกงานวิจัยประเภทสารนิพนธ์ งานวิจัยทั่วไปในการเรียนใน
ระดับปริญญาโท สาขาที่สนใจคือการจัดการทั่วไป แรงจูงใจในการศึกษาต่อคือใช้วุฒิในการปรับ
ตําแหน่ง โดยการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท ด้านสภาพแวดล้อมด้าน
หลักสูตรการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่า
เอกชน
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของทัศนีย์ ชาติไทย (2555) ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจและความ
ต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ภูมิหลังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจและความ
ต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ และเพื่ อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษา ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวอยู่ในระดับมากคือการได้วุฒิ
เพิ่มขึ้นสูงขึ้น แรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันอยู่ในระดับมากซึ่งชื่อเสียงและคุณภาพของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันมากที่สุด แรงจูงใจและความต้องการด้าน
ส่ ว นตั ว ด้ า นอาชี พ และด้ า นสถาบั น การศึ ก ษาระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ แ ละที่ อ ยู่ ต่ า งกั น พบว่ า
นักศึกษามีแรงจูงใจทั้ง 3 ด้าน ไม่ต่างกัน แรงจูงใจและความต้องการด้านส่วนตัว ด้านอาชีพระหว่าง
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ปีการศึกษาต่างกัน คณะ สาขา ทุนที่ได้รับต่างกัน นักศึกษามี
แรงจูงใจทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่างกันแรงจูงใจและความต้องการด้านสถาบันการศึกษาระหว่างนักศึกษาที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน ปีการศึกษาต่างกัน คณะสาขา นักศึกษามีความต้องการและแรงจูงใจแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติระดั บ 0.01 แรงจูงใจและความต้ องการด้านสถาบันการศึ กษาระหว่าง
นักศึกษาที่ได้รับทุนต่างกัน นักศึกษามีแรงจูงใจและความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05
อีกทั้งยังมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาของ กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) โดย
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่สําเร็จ
การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาทและส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s)
ทั้ง 7 ด้าน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได้แก่ ด้านความสบาย
ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านคุณค่าของลูกค้าที่จะได้รับ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสําเร็จ
ในการตอบสนองความต้องการ และด้านการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้าในทุกๆ ด้าน ควรปรับปรุงห้องพักของโรงแรมให้มีสภาพห้องพักที่สะอาด ปลอดภัย ปรับปรุง
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพักให้น่าดู น่าใช้อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกถึงการดูแลเอา
ใจใส่และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ภายใต้บริบทความต้องการศึกษาต่อของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ เรื่องหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนําเรียนปรึกษาจากผู้เชียวชาญด้านการบริหารการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและความครอบคลุม
ทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC) และหลังจากได้ทําการแก้ไขแล้วนําแบบสอบถามนั้นไป
ดําเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยได้
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (α-Coefficient) เท่ากับ 0.8 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
และเนื่องด้วยผลการศึกษานี้จะถูกนําไปใช้ในแบบสอบถามที่จะนําไปใช้ศึกษาภายใต้บริบท
ด้านการศึกษา ผลการวิจัยจึงนําเอาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่ได้
จากการศึกษาในรูปแบบของธุ ร กิจต่างๆและโรงเรียนกวดวิชามาพัฒนาต่อยอด จากผลงานวิจัย
ของจรัญญา ผลสว่าง (2553) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการปรับให้เข้ากับบริบทของธุรกิจการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยเรื่อง“ความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหล วง (THE NEED TO FURTHER STUDY OF MAE FAH LUANG
UNIVERSITY FORTH YEAR STUDENTS)” ในลําดับต่อไป โดย7C’s ภายใต้บริบทด้านการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย สามารถอธิบายนิยามได้ดังนี้
1) Customer Value หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า (นั ก ศึ ก ษา) จะได้ รั บ จากสถานศึ ก ษาและ
หลั ก สู ต ร คุ ณ ค่ า หรื อ คุ ณ ประโยชน์ ต่ า งๆ ที่ จ ะได้ รั บ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
(นักศึกษา) ได้ เช่น การปฏิบัติงานของผู้สอนหรือสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ อาจารย์ผู้สอนมี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง สื่อการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หลักสูตรที่สอน
ครอบคลุมตรงตามความต้องการของตลาด
2) Customer Cost หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ลูกค้า (นักศึกษา) ต้อง
ชํ า ระ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น ค่ า ศึ ก ษาดู ง าน
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ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ ฯลฯ กระบวนการชําระค่าธรรมเนียมอย่างเป็นระบบ สะดวกสบายโดยไม่
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น
3) Convenience Choice หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึง เช่น สถานศึกษามีความ
สะดวกในการเดิ น ทาง สถานศึ ก ษามี ที่ จ อดรถเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ มี อ าคารเรี ย น อาคาร
ปฏิบัติการเหมาะสมหรือเพียงพอ เป็นต้น
4) Comfortable หรื อ Comfort Cleanliness หมายถึง สถานศึ กษามีความสบายและ
ความปลอดภัย รวมถึงสาธารณูปโภคหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีเอื้อต่อการศึกษา สถานศึกษามี
ความสะอาดเป็นระเบียบ สถานศึกษามีบรรยากาศที่ดี เหมาะแก่การเรียนการสอน เป็นต้น
5) Communication หมายถึง มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษา นักศึกษา
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร หลักสูตร การเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
6) Caring หรือ Competence Courtesy หมายถึง หลักสูตรมีระบบการคัดเลือกการเข้า
ศึกษาอย่างเหมาะสม มีวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนที่เสริมสร้างให้พัฒนาทักษะความรู้ มีการจัด
กิจกรรมเสริมศักยภาพของนักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทีมีความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน มีกระบวนการประเมินอาจารย์ผู้สอนเพื่อวัดประสิทธิภาพ
อย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น
7) Complete หรือ Coordination Continuity หมายถึง การต่อเนื่องในการประสานงาน
กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจบการศึกษาคาดว่าสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และ
สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมา ต่อยอดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เป็นต้น
จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า
(7 C’s) ภายใต้ บ ริ บ ทความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ เ ป็ น ตาราง
เปรียบเทียบดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาด
บริบทด้านการศึกษาภายใต้
ในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
บริบทโรงเรียนกวดวิชา
1. คุณค่าที่จะได้รับ
- การปฏิบัติงานของครูหรือ
(Customer Value)
โรงเรียนมีผลทําให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
- ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์
สูง
- สื่อการเรียนการสอนใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
- หลักสูตรที่สอนครอบคลุม
วิชาที่เรียนในห้องเรียน

บริบทด้านการศึกษาภายใต้
บริบทบัณฑิตศึกษา
- การปฏิบัติงานของผู้สอน
หรือสถานศึกษาที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับ
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ มี
ประสบการณ์สูง
- สื่อการเรียนการสอนใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
- หลักสูตรที่สอนครอบคลุม
ตรงตามความต้องการของ
ตลาด
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ส่วนประสมทางการตลาด
บริบทด้านการศึกษาภายใต้
ในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
บริบทโรงเรียนกวดวิชา
2. ต้นทุน (Cost to
- ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด
Customer)
- วิธีการชําระค่าเรียน
- ความสะดวกในการชําระค่า
เล่าเรียน

3. ความสะดวก
(Convenience)

4. ความสบาย (Comfort)

5. การติดต่อสื่อสาร
(Communication)

บริบทด้านการศึกษาภายใต้
บริบทบัณฑิตศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม เช่น
ค่าศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียม
บริการพิเศษ ฯลฯ
- มีกระบวนการชําระ
ค่าธรรมเนียมอย่างเป็นระบบ
สะดวกสบายโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- มีความสะดวกในการเดินทาง - สถานศึกษามีความสะดวก
- มีที่จอดรถเพียงพอต่อความ ในการเดินทาง
- สถานศึกษามีที่จอดรถ
ต้องการ
เพียงพอต่อความต้องการ
- มีอาคารเรียน อาคาร
ปฏิบัติการเหมาะสมหรือ
เพียงพอ
- สถานศึกษามีความ
ปลอดภัย
- สถานศึกษามีความสะอาด
เป็นระเบียบ
- สถานศึกษามีบรรยากาศทีด่ ี
เหมาะแก่การเรียนการสอน
- การติดต่อสื่อสารระหว่าง
- การติดต่อสื่อสารระหว่าง
สถาบันกับผู้ปกครอง เพื่อให้ สถานศึกษา นักศึกษา
ข้อมูลและสอบถามข้อมูลต่างๆ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร หลักสูตร การเรียน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบัน การสอน มีประสิทธิภาพ

- สถานที่เรียนมีความปลอดภัย
- มีความสะอาด เป็นระเบียบ
- มีบรรยากาศที่ดี เหมาะแก่
การเรียนการสอน
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ส่วนประสมทางการตลาด
บริบทด้านการศึกษาภายใต้
ในมุมมองของลูกค้า (7 C’s)
บริบทโรงเรียนกวดวิชา
6. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) - มีการคัดเลือกครูทีมีความ
ชํานาญในสาขาวิชาที่สอน
- มีการประเมินครูผู้สอนเพื่อ
วัดประสิทธิภาพอย่าง
สม่ําเสมอ

7. ความสําเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ
(Completion)

บริบทด้านการศึกษาภายใต้
บริบทบัณฑิตศึกษา
- มีระบบการคัดเลือกการเข้า
ศึกษาอย่างเหมาะสม
- มีวิธีการสอน หรือเทคนิค
การสอนที่เสริมสร้างให้
พัฒนาทักษะความรู้
- มีการจัดกิจกรรมเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม
- มีการคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอนทีมคี วามชํานาญ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
- มีการประเมินอาจารย์
ผู้สอนเพื่อวัดประสิทธิภาพ
อย่างสม่ําเสมอ
- นักเรียนที่เรียนแล้วสามารถ - เมื่อจบการศึกษา คาดว่า
สอบเข้าโรงเรียนประจําจังหวัด สามารถนําความรู้ไป
ได้ หรือสามารถสอบเข้าคณะที่ ประกอบอาชีพได้
มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยของ - เมื่อจบการศึกษา นักศึกษา
สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมา
รัฐบาลได้
ต่อยอดศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม ปัจจัย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตข้าว การประกอบอาชีพที่ต่อยอดจากการผลิตข้าว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากการผลิตข้าว ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร เพื่อหารูปแบบ
กระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพ
เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางานอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น คณะผู้ วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ก่าแพงเพชร จ่านวน 28 คน ร่วมกับชาวหนองปิ้งไก่ไม่ต่ากว่า 100 คน ด่าเนินกิจกรรมใน 4 โครงการ
ย่อย กิจกรรมและการเก็บข้อมูลที่ส่าคัญ คื อ การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การ
เสวนากลุ่ม การศึกษาดูงาน อย่างมีเป้าหมาย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน และ
การทดลองในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาการสังเคราะห์ยึดหลักความเชื่อมโยง ความสมเหตุสมผล และ
ความตรงประเด็น
ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อม ปัจจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และทุนเดิมในการผลิต
ข้าวของชุมชนหนองปิ้ งไก่เหมาะสมในการผลิ ตข้าวปลอดภัย โดยระบบนิเวศน์นาข้าวมีคุณภาพ
มาตรฐานมีภูมิปัญญาการท่าเหมืองฝาย การท่านาแบบดั้งเดิม ขนบประเพณี ที่ชาวนาใช้ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้าใจ พัฒนาอาชีพต่อยอดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เข้าใจและเรียนรู้ และพบว่า
รูปแบบกระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยที่เหมาะสม ประกอบด้วย การจัดการน้่า การคัดเลือกพันธุ์ข้าว
การเตรียมนา การปลูกและดูแลรักษา การบ่ารุงรวงข้าวและการเก็บเกี่ยว การผลิตข้าวปลอดภัยใช้
ทั้งภูมิปัญญาดั้งเดิม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้าวพื้นเมืองได้แก่ ข้าวหอมนิล กลุ่มอาชีพเรียนรู้ร่วมกับ
คณะวิจัยในการผลิตคุกกี้ และผงขัดผิวจากร่าข้าวหอมนิล จ่าหน่ายได้ รวมทั้งมีพัฒนาการในการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วมพัฒนาระบบบัญชีการเงินที่ดีขึ้น เรียนรู้การจัดการผลิตและลดต้นทุน พัฒนา
ระเบีย บกลุ่มที่ดีขึ้น พัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ข้าวกล้อง คุกกี้ และผงขัดผิวที่ใช้สะดวก สวยงาม มีข้อมูล
ถูกต้อง และใช้เว็บไซด์ของกลุ่มผลิตข้าวศูนย์ข้าวชุมชนหนองปิ้งไก่ในการประชาสัมพันธ์และการตลาด
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คาสาคัญ: ข้าวพื้นเมือง การท่านา ผลิตภัณฑ์จากข้าว การมีส่วนร่วม
ABSTRACT
This research was studied by mixed method, the purposes of this research
were to study the environment, the factors, local wisdom, technology related with
rice production, vocation, to develop extended rice production, both food and nonfood, and to find the model for the development of safety rice production, and the
management of vocational group. The researchers were 28 persons of Kamphaeng
Phet Rajaphat University. The participants were at least of 100 persons of Nong pingkai
Village. There were 4 sub-projects and activities. The research instruments were
observation, interview, a questionnaire, groups discussion study, knowledge exchange,
after action review, and laboratory. The data were analyzed using descriptive statistic,
descriptive analysis the synthesis on the connection, reason and relevancy, The
research were as follows : The environments, the factors, local wisdom, technology
and original knowledge for rice production were proper with safety rice production.
The rice ecosystem was good. There were local wisdoms for weir-built, original farming,
and tradition mixing with modern technology. The vocational was done gradually.
The model for the development of safety rice production consisted of water
management, breeds selection, farm preparation, planting and maintenance, the
maintenance of ear of paddy and harvesting. The safety production were conducted
both local wisdom and modern technology. The native rice was purple sweet a small
rice (Homnin). The vocational, group, cooperated with the researchers to produce
cookies, scrubbing powder. The development was participatory management. Finance
was better. Costing was reduced . The rule of was group better . Packaging was
improved to use easily, and beautiful. The data was correct. Public relation and
marketing were done by the website of Nongpingkai Rice Center.
Keywords: Local rice Rice Farming Rice Products Participation
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บทนา
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งด้านพืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพมี
ประโยชน์ต่อประชากรโลกอย่างยิ่ง ประเทศไทยจึงคาดหวังที่จะเป็นครัวโลก จากความหลากหลายด้านพืช
ข้าวเป็นพืชส่าคัญของประเทศไทย สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ในอดีตข้าวมีหลากหลายพันธุ์ซึ่ง
เหมาะกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศ รวมทั้งวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ในประเทศ ปัจจุบันความหลากหลายสาย
พันธุ์ข้าวในประเทศไทยลดลง จ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์รักษาและใช้คุณค่าของข้าวพื้นเมือง มิฉะนั้น
อาจสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์ข้าว วิถีชีวิตคนไทยจะได้รับผลกระทบจากความสูญเสียนี้ในระยะยาว
จังหวัดก่าแพงเพชรอยู่ในภาคเหนือ ประชาชนมีอาชีพหลักคือการท่านา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก่าแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้บูรณาการภารกิจบริการทางวิชาการและวิจัยเข้าด้วยกัน จึงด่าเนินการ
พัฒนาโจทย์วิจัยด้านข้าวร่วมกัน ระหว่างกลุ่มอาชีพจากบ้านหนองปิ้งไก่ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มี
การด่าเนินการน่าเสนอผลงานวิจัยที่คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยกับชาวบ้านหนองปิ้งไก่ได้ร่วมกันวิจัยมาแล้ว
จากนั้นมีการเสนอแนวทางความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดก่าแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมหาวิทยาลัย มีการระดมความคิดเพื่อก่าหนดความต้องการจ่าเป็นความส่าคัญของประเด็นปัญหาต่างๆ
จัดล่าดับความต้องการจ่าเป็นและความเป็นไปได้ ผลจากการร่วมกันระดมความคิด สรุปได้ว่า ในชุมชนหนอง
ปิ้งไก่ มีความเข้มแข็งดั้งเดิมในด้านการจัดสรรน้่าเพื่อการเกษตร ความต้องการจ่าเป็นคือ การพัฒนาต่อยอด
คุณค่าของข้าวพื้นเมือง และการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวให้มีความรู้ ทักษะและบริหารกลุ่มให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้นโครงการเป็นชุด นักวิจัยร่วมกันวิพากษ์โครงการ เชื่อมโยงประเด็นส่าคัญ รวมโครงการย่อย
บางส่วน และเพิ่มรายละเอียดของประเด็นการพัฒนาบางส่วน เป็นชุดโครงการความหลากหลายของข้าว
พื้นเมืองภาคเหนือ กรณีพื้นที่จังหวัดก่าแพงเพชร : หนองปิ้งไก่ ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ
แนวคิดพื้นฐานของชุดโครงการความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองหนองปิ้งไก่ ได้แก่ แนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลักเหตุผลที่ว่าข้าวเป็นปัจจัยหลักของคนไทยทุกครัวเรือน ชาวหนองปิ้งไก่มี
อาชีพท่านาเป็นหลัก ดังนั้น ชาวนาควรมีข้าวปลอดภัยบริโภค และมีข้าวพอบริโภคตลอดทั้งปี ในด้านความ
พอประมาณชาวนาหนองปิ้งไก่มีทุนเดิมในการท่านาโดยการพึ่งตนเองด้วยวิธีง่ายๆ มีการแบ่งพื้นที่ท่านา และ
ด่ารงชีวิตทั้งส่วนครัวเรือน และระดับชุมชนอย่างเหมาะสม ในโครงการนี้มุ่งพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปตาม
ก่าลัง ให้พอมีพอกินอย่างสมดุลและยั่งยืน หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีจากทุนเดิมที่ชาวนารวมกลุ่ม ร่วม
แรงร่วมใจกันด่ารงชีวิตและท่านาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นได้
ในระดั บหนึ่ ง โครงการวิ จั ยนี้ มุ่ งสร้ างการมี ส่ ว นร่ วมเพื่ อให้ ชาวนาและกลุ่ มอาชี พร่ วมกั นเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งมากขึ้น นอกจากหลักการส่าคัญทั้งสามหลัก ชุมชนหนอง
ปิ้งไก่มีเงื่อนไขด้านคุณธรรมที่เพียงพออยู่แล้ว ได้แก่ ชาวนาหนองปิ้งไก่มีความขยัน อดทน และสามัคคี
ส่าหรับเงื่อนไขความรู้ โครงการนี้มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ
ด้วยความเข้าใจ
แนวคิดส่าคัญในการวิจัยโครงการย่อย ได้แก่ ระบบนิเวศน์นาข้าว การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการสร้างการการมีส่วนร่วม แนวคิด
เหล่านี้เป็นแนวคิดพื้นฐาน ซึ่งคณะผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ประเด็นส่าคัญเพื่อเชื่อมโยงเป็นกรอบแนวคิดของชุด
โครงการ รวมทั้งอาจใช้เป็นแนวการตั้งสมมุติฐานชั่วคราว และกรอบการสร้างข้อสรุปย่อย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้าว การประกอบอาชีพ
ที่ต่อยอดมาจากการผลิตข้าว
2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี ทุนเดิมของพื้นที่ที่สามารถน่าไปพัฒนาต่อยอด
และเพิ่มมูลค่าข้าวได้
3. เพื่อหารูปแบบ กระบวนการผลิตข้าวที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับพื้นที่
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากข้าวพื้นเมือง
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานอย่างสมดุลยั่งยืน
วิธีการวิจัย
ชุดโครงการนี้ เป็ นการวิจัยแบบผสม ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด่าเนินการในพื้นที่ชุมชนหนองปิ้งไก่
ต่าบลนาบ่อค่า อ่าเภอเมือง จังหวัดก่าแพงเพชร
กรอบแนวคิดของชุดโครงการ ซึ่งสั งเคราะห์ จากการประชุมร่ว มของคณะผู้ วิจัยกับคณะ
ผู้บริหารชุดโครงการ การสังเคราะห์กรอบแนวคิดยึดหลักการเชื่อมโยง แนวคิดพื้นฐาน แนวคิดส่าคัญ
ของโครงการย่อยกับสภาพจริงในพื้นที่หนองปิ้งไก่อย่างสมเหตุสมผล แสดงเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้
ระบบนิเวศน์นาข้าว
น้่า ดิน ออกซิเจน สารเคมี สารละลายในน้่าใน
ดิน ข้าว พืชอื่นๆ สัตว์และแมลง รวมทั้งชาวนา
มีความสัมพันธ์กัน
หนองปิ้งไก่มีทุนธรรมชาติ ทุนสังคม เป็นเงื่อนไข
พื้นฐาน ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็น
ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบต้นแบบ

โครงการวิจัยย่อย
การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปนเปื้อน
สารเคมีในนาข้าว และแนวทางการผลิตข้าวปลอดภัย
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านปลอดภัยด้วย
ภูมิปัญญาร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ข้าวหอมนิลมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีเส้นใย
digestible fiber สูง มีศักยภาพน่าไปแปรรูปเป็น
อาหาร และผงขัดผิว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากร่า
ข้าวหอมนิล

การวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการผลิตอย่างมี
ส่วนร่วมท่าให้เรียนรู้ และได้ก่าไรจากการผลิต

การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านชุมชนบ้าน
หนองปิ้งไก่

แนวคิดพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักเหตุผล : ข้าวเป็นปัจจัยหลัก คนไทยควรมีข้าวปลอดภัยพอบริโภคตลอดปี
หลักความพอประมาณ : ท่านาโดยพึ่งตัวเอง ปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความเข้าใจ
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัว : การร่วมแรงร่วมใจให้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปัจจัยอื่น
เงื่อนไข : ชาวหนองปิ้งไก่ ขยัน อดทน สามัคคี และควรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลอย่างรอบคอบด้วยความเข้าใจ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยชุดโครงการความหลากลายของข้าวพื้นเมืองภาคเหนือ กรณีพื้นที่
จังหวัดก่าแพงเพชร : หนองปิ้งไก่
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การบริหารชุดโครงการ
คณะผู้บริหารชุดโครงการประกอบด้วยหัวหน้าชุดโครงการ และหัวหน้าโครงการย่อยทั้ง 4
โครงการ รวม 5 คน มีบทบาทในการร่วมพิจารณาสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองปิ้งไก่ พัฒนาชุด
โครงการ ปรับปรุงโครงการย่อย ประสานงานกับคณะผู้ วิจัยโครงการย่อย ร่วมกิจกรรมการวิจัยที่
ส่าคัญ แก้ปัญหาอุปสรรคระหว่างด่าเนินงาน ด่าเนินการน่าเสนอความก้าวหน้าของโครงการย่อย
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโครงการย่อย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น การตั้ง
ประเด็น หรือตั้งข้อสังเกต หรือ ตั้งสมมุติฐานชั่วคราวระหว่างด่าเนินการ และการวางแผนหรือปรับ
แผนการด่าเนิ น งานต่อไป ในด้านการสร้างความรู้ของชุดโครงการ คณะผู้ บริห ารชุดโครงการมี
บทบาทในการรวบรวมข้อมูลระหว่างด่าเนินการ ประมวลข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
สร้างข้อสรุปย่อย ศึกษารายงานการวิเคราะห์และวิจัยของโครงการย่อย วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ของชุดโครงการ และสังเคราะห์ผลการด่าเนินโครงการเพื่อตอบวัตถุประสงค์คณะผู้วิจัยโครงการย่อย
4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 28 คน เป็นนักวิจัยใหม่จ่านวน 15 คน
การดาเนินงาน
1. การศึกษาสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตข้า วการประกอบอาชีพ
ที่ต่อยอดจากการผลิตข้าว ด่าเนินกิจกรรมส่าคัญ คือ การลงพื้นที่ศึกษาลักษณะทางกายภาพด้านพื้นที่
เกษตร ระบบเหมืองฝาย ประวัติชุมชน ภูมินิเวศชุมชน การสั มภาษณ์ตัวแทนชาวนาด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมี การเก็บรวบรวมน้่าและดิน วิ เคราะห์ปริมาณ
สารเคมีตกค้างในดินและแหล่งน้่า การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเวทีเสวนา
“ข้าวปลอดภัยดีอย่างไร ท่าอย่างไร” การศึกษาดูงานอย่างมีเป้าหมายและแลกเปลี่ยนของชาวนา
หนองปิ้ งไก่กับ ชาวนาผู้ผ ลิ ตข้าวปลอดภัยนครสวรรค์ และการศึกษาดูงานอย่างมีเป้าหมายและถอด
บทเรียนความส่าเร็จจากชาวนาสุพรรณบุรี
2. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี ทุนเดิมของพื้นที่ที่สามารถน่าไปพัฒนาต่อยอด
และเพิ่มมูลค่าข้าวได้ ด่าเนินกิจกรรมที่ส่าคัญ คือ การจัดเสวนา การศึกษาดูงานอย่างมีเป้าหมาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรีย นจากชาวนาผู้ผลิตข้าวปลอดภัยนครสวรรค์ และถอดบทเรียน
ความส่าเร็จจากชาวนาสุพรรณบุรี
3. การหารู ป แบบ กระบวนการพั ฒ นาการผลิ ต ข้ า วที่ ป ลอดภั ย และเหมาะสมกั บ พื้ น
ด่าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างข้อสรุปย่อยรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และสังเคราะห์ข้อมูล
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และไม่ใช่อาหารจากข้าวพื้นเมือง ด่าเนินกิจกรรมส่าคัญ
คือ การวิจัยและทดลองการผลิตคุกกี้ และการผลิตผงขัดผิ วจากร่าข้าวหอมนิล และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตคุกกี้และผงขัดผิวสู่กลุ่มผู้ผลิตข้าวหนองปิ้งไก่
5. การพัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพเพื่ อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานอย่างสมดุลยั่งยืน ด่าเนินกิจกรรมส่าคัญคือ การร่วมกิจกรรมระหว่างกลุ่มอาชีพกับคณาจารย์ใน
การก่าหนดระเบียบกลุ่ม การออกแบบระบบบัญชีการเงินให้เหมาะสม การวิเคราะห์ระบบการผลิต
จริงของกลุ่มการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวิจัยความต้องการออกแบบระบบ
ทดสอบระบบการใช้งานเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพหนองปิ้งไก่ การฝึกอบรมการ
ใช้งานระบบเว็บไซด์ให้ชาวหนองปิ้งไก่ผู้ดูแลระบบ
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ผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ ชาวนา และกลุ่มอาชีพหนองปิ้งไก่ไม่ต่ากว่า 100 คน
แหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวปลอดภัยนครสวรรค์ ชาวนาผู้ ประสบความส่ าเร็จ
สุพรรณบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์ยึดหลักความเชื่อมโยง ความสมเหตุสมผล และความตรงประเด็น
ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต ข้ า ว การ
ประกอบอาชีพที่ต่อยอดจากการผลิตข้าว
1.1 สิ่งแวดล้อมหนองปิ้งไก่เพื่อการผลิตข้าว
ชาวบ้านหนองปิ้งไก่ ท่านาด้วยระบบน้่าเหมืองฝายที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อระบบเหมืองฝาย คือ เป็นพื้นที่รับน้่าจากคลองสวนหมาก และกลุ่มน้่าสาขา
คลองสวนหมาก 7 สาขา รวมทั้งพื้นที่ 1,078 ตร.กม. ปริมาณน้่าท่าธรรมชาติเฉลี่ยรายปี 367.96 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ระบบน้่าเหมืองฝายหนองปิ้งไก่ประกอบด้วย แต (จุดแบ่งน้่า) 4 แต มีประตูเปิดปิดน้่า
ล่าเหมือง คลอง แก้มลิง และมีผู้บริหารแตดูแลจัดสรรการใช้ประโยชน์ (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ ,
2556)
1.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าว
1.2.1 ระบบนิเวศน์นาข้าว ประกอบด้วย ดิน น้่าในดิน และอื่นๆ ซึ่งนาข้าวหนอง
ปิ้งไก่มีน้่าอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในการท่านา จากการศึกษาพบว่ามีคุณภาพน้่าตามมาตรฐาน เช่น
ความเป็น กรดและด่าง ออกซิเจนละลาย แอมโมเนียในหน่วยไนเตรต ทองแดง มังกานิส สังกะสี
แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ดีดีที เป็นต้น (นพรัตน์ ไชยวิ โน และคณะ , 2556) ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ
การผลิตข้าวปลอดภัย สรุปได้ว่าพื้นที่หนองปิ้งไก่มีระบบนิเวศน์นาข้าวที่เหมาะสมและปลอดภัย
1.2.2 ข้าวและสรีรวิทยาของข้าว เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีการเจริญเติบโตที่ส่าคัญ
2 ระยะ ได้แก่ การเจริญเติบโตทางล่าต้น ตั้งแต่งอกออกมาจากเมล็ด แตกกอถึงระยะออกรวง ระยะนี้
จ่ า เป็ น ต้ อ งจั ด ระบบนิ เ วศน์ ที่ เ หมาะสมทั้ ง ดิ น และน้่ า การเจริ ญ เติ บ โตทางการสื บ พั น ธุ์ ซึ่ ง เป็ น
พัฒนาการของเมล็ดข้าว ผ่านระยะข้าวเป็นน้่านม ระยะข้าวเม่าจนถึงระยะเมล็ดแก่ (เก็บเกี่ยว) ระยะ
นี้จ่าเป็นต้องได้รับสารละลายที่เหมาะสม รวมทั้ งช่วงแสงที่เหมาะสมกับพันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าวที่เป็นข้าว
นาปีเป็นพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสง ส่วนพันธุ์ข้าวส่าหรับนาปรังเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง (นพรัตน์ ไชยวิโน
และคณะ , 2556)
ชาวนาหนองปิ้งไก่ปลูกข้าวพันธุ์หอมนิล พันธุ์นิลกาฬ และพันธุ์ กข.6 เป็นส่วนใหญ่
ซึ่งข้าวไม่ไวต่อแสง หรือข้าวนาปรัง เนื่องจากระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ชาวนาสามารถท่านาได้ตลอด
ปี จึงเลือกพันธุ์ข้าวส่าหรับนาปรัง จากการศึกษาลักษณะพิเศษของข้าวหอมนิลพบว่าเมล็ดข้าวกล้อง
มีสี ม่ว ง มี โ ปรตี น ประมาณ 12 เปอร์เ ซ็ นต์ คาร์โ บไฮเดรต ประมาณ 70 เปอร์เ ซนต์ อะไมโลส
ประมาณ 16 เปอร์เซนต์ และประกอบด้วย ธาตุ เหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม โพแทสเซียม และ
สารหอมระเหย เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวหอมนิลมีวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินบี และกรด
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ไขมันไม่อิ่มตัว ร่ าข้าวหอมนิล มี น้่ ามันรา และมีปริมาณเส้ นใย digestible fiber สูงประมาณ 10
เปอร์เซ็นต์ (บุณยกฤต รัตนพันธุ์ และคณะ , 2556)
คุณสมบัติของข้าวหอมนิลเหมาะสมที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการประกอบอาชีพต่อยอดจากการ
ผลิตข้าวของชาวชุมชนหนองปิ้งไก่ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร
2. ผลการศึกษาภูมิปัญญา เทคโนโลยี ทุนเดิมของพื้นที่สามารถนาไปพันนาต่อยอด
และเพิ่มมูลค่าข้าวได้
2.1 ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทานาของชาวหนองปิ้งไก่
(1) การทานาฝายน้า หมู่บ้านหนองปิ้งไก่เริ่มตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยชาวบ้าน
ที่อพยพมาจากอ่าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อพยพหลายครอบครัวในช่วง พ.ศ. 2499-2500 ช่วยกันท่า
เหมืองฝายด้วยไม้ไผ่ และหินทิ้งกั้นน้่าคลองสวนหมากใน พ.ศ. 2503 ต่อมาพัฒนาเป็นฝ่ายไม้ซุง ใน
พ.ศ. 2529 ท่าฝายคอนกรีตแต่ใช้ได้เพียง 7 เดือนก็พัง
(2) การทานาแบบดั้งเดิม ชาวหนองปิ้งไก่บุกเบิกการท่านาที่หนองปิ้งไก่ด้วย
การ “หักร้างถางพง” เพื่อปลูกข้าวไร่ ในช่วงต้นฤดูฝนจะใช้ควายไถดะเพื่อตากดินและกลบวัชพืช เมื่อ
วัชพืชตายจะไถแปรขวางแนวรอยไถดะ เพื่อให้ดินแตกละเอียดสุดท้ายไถคราด เพื่อก่าจัดวัชพืชที่
หลงเหลือ ปรับดินให้เรียบเสมอกันเพื่อเพาะกล้า การเพาะกล้าต้องแช่เมล็ดข้าวไว้ 2 คืน แล้วหว่านใน
แปลงนาผืนนาที่แยกจากแปลงที่จะด่านา แปลงนาที่เพาะกล้ ามักอยู่ในที่ดอน ใช้เวลาประมาณ 1
เดือน ถอนกล้าโดยดึงเป็นกระจุก ต้องดึงให้รากติดขึ้นมาด้วย ทุกครั้งที่ถอนต้องฟาดที่ข้างเท้าให้ดิน
หลุ ดแต่เหลือราก รวมเป็ นก่ามัดด้ว ยตอก การมัดกล้าเป็นก่าท่าให้ส ะดวกในการขนย้ายและกะ
ปริมาณกล้าต่อแปลงนา น่ากล้าไปด่า มีการลงแขก หรือ “การเอามื้อเอาวัน ” จัดว่าเป็นทุนทาง
สังคมที่เหมาะสมกับการท่านา การดูแลแปลงนาดูแลเกี่ยวกับน้่า การก่าจัดวัชพืชใช้การถอน การ
เหยียบ ส่วนใหญ่ผู้หญิงท่า การก่าจัดโรคใช้การถอนต้นที่เป็นโรคไม่ให้ระบาด และมีการปลูกทดแทน
หรื อ “การซ่อม” โดยถอนกอใหญ่ๆ มาแบ่งปลู กซ่อม ในการเกี่ยวข้าวก็มีการ “เอามื้อ เอาวัน ”
เช่นกัน ข้าวที่เกี่ยวแล้วมัดเป็นก่าขนาดใหญ่สุมรวงเข้าหากันไว้เป็นกองใหญ่ เมื่อแห้งแล้วน่ามานวดใน
ลาน ลานนวดข้าวเป็นพื้นดินเรียบ ใช้ขี้ควายผสมน้่าฉาบบนผิวดิน ผู้ชายนวดข้าวโดยใช้ไม้หนีบก่ารวง
ข้าวฝาดบนแคร่ไม่ไผ่ ผู้หญิงโกยข้าวเปลือกมาวีเพื่อแยกข้าวเปลือกจากสิ่งปนเปื้อน วีโดยการสาดข้าว
แล้วใช้พัดใหญ่โบกเศษสิ่งปนเปื้อนแยกออกด้วยแรงลม ตวงข้าวด้วยกระบุง เก็บไว้ในยุงฉาง เครื่องมือ
ต่างๆ เช่น ไถ แอก คราด ตะกร้า ไม้หาบ ไม้หนีบ พัดวี ท่าด้วยไม้ไผ่และไม้สัก ไถ จอบ เคียวมีเหล็ก
เป็นส่วนส่าคัญซึ่งชาวนาท่าเองได้
(3) ขนบประเพณีดั้งเดิม ชาวหนองปิ้งไก่มีประเพณีดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการท่านา
ด้วยความสามัคคี และกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีหลักการเหตุผลแฝงอยู่ในขนบประเพณี การ
ด่านาและเกี่ยวข้าวมีการ “เอามื้อ เอาวัน” ซึ่งแสดงถึงความสามัคคี การเอื้ออาทรต่อกัน การด่านาใน
เดือน 7 จะมีการดูฤกษ์ เช่น วันจม วันฟู วันดี วันเสีย นอกจากเพื่อการวางแผนเกี่ยวกับช่วงเวลาแล้ว
ยังใช้สื่อสารนัดหมายกันด้วย ก่อนด่านามีพิธีบอกแม่ธรณีโดยวางข้าวตอกดอกไม้และบอกด้วยวาจา
จัดว่าเป็นการแสดงทั้งส่านึกต่อผืนดิน แล้วยังถ่ายทอดส่านึกต่อชาวนาลูกหลานที่ร่วมพิธีด้วย การเก็บ
เกี่ยวมีการบอกแม่พระธรณี และแม่โพสพ ขนบประเพณีดั้งเดิมเหล่านี้จัดว่าเป็นเงื่อนไขคุณธรรมตาม
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะท่าให้การท่านาของชาวหนองปิ้งไก่ ท่านาได้อย่างยั่งยืนสมดุล
สมควรที่ชาวหนองปิ้งไก่และผู้เกี่ยวข้องจะสนับสนุน หรือฟื้นฟูประเพณีข้างต้น
2.2 เทคโนโลยีในการทานา ปัจจุบันธุรกิจขายเทคโนโลยีแก่ชาวนามีความเข้มแข็ง
มาก แต่ชาวนาหนองปิ้งไก่ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมปรับ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างมีเหตุผล ดังนี้
(1) ระบบน้าเหมืองฝายและแตน้า ได้พัฒนาต่อจากฝายไม้ไผ่หินทิ้งผสมกับ
การในเครื่องมือประตูน้่า และการสูบน้่า ท่าให้จัดสรรน้่าได้อย่างทั่วถึง สามารถควบคุมระดับน้่าในนา
ได้อย่างเหมาะสม
(2) การใช้เครื่องจักรแทนแรงคน ได้แก่ การจ้างเพาะกล้า การจ้างรถเกี่ยวข้าว
แต่เก็บพันธุ์ข้าวจาก “อุ้มสุดท้าย” การก่าจัดสิ่งปนเปื้อนโดยเครื่องจักรแทนการพัดวี การคัดเมล็ด
พันธุ์ การใช้รถไถ ลูบดิน ท่าให้ดินเรียบมากขึ้น ง่ายต่อการก่าจัดวัชพืช การควบคุมระดับน้่า และ
การขยายผื น นา ที่ท่ า ให้ ป ระหยั ด ในการเก็ บ เกี่ ยว การขนส่ ง และผลิ ตข้ า วครั้ งละมากขึ้ น การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ชาวนาใช้หลักเหตุผล ให้เกิดผลดีต่อคุณภาพข้าว แต่ไม่ทิ้งภูมิปัญญาเดิม
2.3 การพันนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าข้าว จากการท่ากิจกรรมการวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร ท่าให้จัดการผลิตข้าวกล้องบรรจุถุงจ่าหน่ายได้ราคาสูงขึ้น
มีการใช้ร่าข้าวหอมนิลไปใช้ในการท่าคุกกี้จ่าหน่ายได้ ส่าหรับการท่าผงขัดผิวข้าวหอมนิล ได้ท่าการ
วิจั ย ส่ าเร็ จ แล้ ว มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ ว คาดว่ากลุ่ มอาชีพชาวหนองปิ้งไก่จะสามารถผลิ ต
จ่าหน่ายได้ต่อไป การผลิตจ่าหน่ายสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าได้ทางเว็บไซด์ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
และอบรมแก่ผู้ดูแลเว็บไซด์แล้ว
3. รู ป แบบและกระบวนการผลิ ต ข้ า วปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ห นองปิ้ ง ไก่
กระบวนการที่ส่าคัญมีดังนี้
3.1 การจัดการน้า ซึ่งเป็นทุนเดิมของเขตพื้นที่หนองปิ้งไก่ คือ มีระบบน้่าเหมือง
ฝายหนองปิ้งไก่ ที่แบ่งแต เป็น 4 แต มีผู้บริหารแต และดูแลการรับประโยชน์จากน้่า มีแก้มลิงกั กน้่า
จึงมีน้่าใช้ตลอดปี แหล่งน้่าส่าคัญ ได้แก่ คลองสวนหมากซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ และกลุ่มน้่าสาขา 7
สาขา (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ , 2556) จากการเก็บตัวอย่างน้่าจากคลองสวนหมาก และคลองใน
ระบบน้่าเหมืองฝายหนองปิ้งไก่ 17 จุด วิจัยทดสอบคุณภาพน้่าตามมาตรฐานคุณภาพน้่าผิวดิน โดยศึกษา
ตัวชี้วัดคุณภาพน้่า 22 ตัวชี้วัด พบว่า ส่วนใหญ่คุณภาพน้่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บางจุดมีค่า BOD และ
ปริ มาณไนเตรตเกินมาตรฐาน จากการเก็บตัวอย่างดินในแปลงนา 7 จุด วิจัยทดสอบคุณภาพดิน 16
ตัวชี้วัด พบว่าทุกจุดคุณภาพดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (นพรัตน์ ไชย
วิโน และคณะ , 2556)
3.2 การคัดเลือกพันธุ์ข้าว ชาวหนองปิ้งไก่เลือกแปลงที่ข้าวโตสม่่าเสมอ ล่าต้น
แข็งแรง โดยดูแลรักษาเป็นพิเศษ เก็บเมล็ดพันธุ์จากข้าว “อุ้มสุดท้าย” หรือจากการเกี่ยวรอบสุดท้าย
ของรถเกี่ ย วข้ า วเพื่ อ ลดการปนเปื้ อ นของข้ า วจากนาแปลงอื่ น ที่ ติ ด มากั บ รถ น่ า มาคั ด แยกสิ่ ง
แปลกปลอมด้วยเครื่องคัดแยก เก็บในโรงเรือนที่สะอาด อากาศถ่ายเท (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ ,
2556)
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3.3 การเตรียมนา มีการไถกลบฟาง การปั่นดิน ให้ละเอียด การหมักดินที่ปั่นโดย
เปิดน้่าเข้าแปลงนาจนเป็นโคลน แล้วท่าเทือก หรือการลูบ การลูบเป็นการใช้เครื่องจักรที่มีแผ่นเหล็ก
ปรับระดับพื้นนาในเรียบและราบ ท่าใช้ชาวนาหนองปิ้งไก่เอาคันนา (ซึ่งใช้ปรับระดับน้่า) ออก แปลง
นาหนองปิ้งไก่จึงมีขนาดใหญ่ ง่ายต่อการใช้เครื่องจักรท่านา (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ , 2556)
3.4 การปลูกข้าว ชาวนาหนองปิ้งไก่จ้างผู้อื่นเพาะกล้าโดยใช้พันธุ์ข้าวของตน เป็น
การลดขั้นตอนการผลิต ลดเวลาที่ปลูกข้าวในนาและไม่เสียพื้นที่การเตรียมกล้า การจ้างด่านาแต่ละ
ครั้งท่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ 100-150 ไร่ เพื่อให้ได้ผลผลิตมากพร้อมกัน มีอ่านาจในการต่อรองกับ
พ่อค้า และประหยัดค่าบรรจุและขนส่งมากกว่าการท่าในปริมาณน้อย (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ ,
2556)
3.5 การดูแลรักษา เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เมื่อด่านาแล้วปล่อยน้่าขัง 3 สัปดาห์เพื่อเลี้ยงกล้าให้ “ตั้งต้น” แล้วลดน้่าให้หมดจนพื้นนาแห้ง หญ้า
งอก เรียกว่า “ล่อลูกหญ้า” จากนั้นปล่อยน้่าเข้าให้ท่วมยอดหญ้า ร่วมกับการเหยียบหญ้าให้จมหรือ
ถอนหญ้า เมื่อข้าวเริ่มแตกกอเป็นหลายต้น บ่ารุงโดยใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยจะลดน้่าให้แห้งจน “แตกขาบ”
หรือแตกระแหงก่อนหว่านปุ๋ย เชื่อว่าปุ๋ยจะไปสู่รากข้าวโดยตรงหว่านปุ๋ยได้ 1 วัน ก็ปล่อยน้่าเข้านาอีก
การก่าจัดแมลงในนาข้าวมี 3 วิธีคือ (1) ควบคุมปริมาณน้่า ถ้าเพลี้ยกระโดดระบาดปล่อยน้่า ออกให้
แห้ง (2) การวางแผนลดระยะเวลาข้าวอยู่ในแปลงนาให้น้อยที่สุด โดยการเพราะกล้าในแปลงอื่น (3)
การใช้น้่าหมักชีวภาพ ฉีดพ่นเมื่อมีแมลง (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ , 2556) จากการส่ารวจและ
วิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมของชาวนาหนองปิ้งไก่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และสารเคมีก่าจัดศัตรูพืช
พบว่าในด้านความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืช ชาวนาส่วนใหญ่มีความรู้ถูกต้องในประเด็นต่างๆ (ระหว่าง ร้อย
ละ 75 ถึง ร้อยละ 90) ความรู้ส่าคัญเกี่ยวกับแมลงในนา วัชพืช เชื้อราและแบคทีเรีย การดื้อยาและ
สารเคมี การระบาดของโรครากเน่า การใช้ยาและสารเคมีที่มีผลต่ อตัวห้่า ตัวเบียน หนู และงู การ
ก่าจัดหอยเชอรี่ วิธีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง แต่ยังพบพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการผลิตข้าวปลอดภัย
ได้แก่ การเลือกซื้อยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีฆ่าศัตรูพืชได้หลายชนิด ซื้อจากการลดแลกแจกแถม และ
การใช้สารหลายชนิดรวมกันโดยเชื่อว่าออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น (นพรัตน์ ไชยวิโน และคณะ , 2556) จาก
การศึกษาดูงานอย่างมีเป้าหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชาวหนองปิ้งไก่ต้องการท่านาประณีต
มากขึ้น และจะปรับปรุงส่วนส่าคัญ ได้แก่ การใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง การใช้
จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายของฟาง การใช้ราดีฆ่าราร้าย (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ , 2556) ชาวนา
หนองปิ้งไก่ที่ร่วมวิจัยมีโอกาสได้รับข้อมูลความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดหลากหลาย
สามารถน่าไปปรับปรุงในการท่านาของตนได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ค่านึงถึงคุณภาพข้าวต้องการให้ได้
ข้าวปลอดภัย
3.6 การบารุงเมื่อข้าวออกรวงและการเกบบเกี่ยว ก่อนข้าวจะตั้งรวงจะปล่อยน้่า
ออกให้ดินแห้ง เป็น “การแกล้งข้าว” ข้าวจะตั้งตรงและเร่งการออกรวงให้ได้เมล็ดใหญ่ รวงใหญ่ เมื่อ
แตกรวงปล่อยน้่ าเข้าอีกครั้ ง ก่อนเก็บเกี่ยวจะปล่อยให้น้่าแห้ง การสังเกตน้่าในดินว่าอยู่ระดับใด
ชาวนาหนองปิ้งไก่ฝังท่อพลาสติกขนาดใหญ่ที่เจาะรูเป็นระยะๆ (ยาว 50 เซนติเมตร) ฝังในแนวดิ่งลง
ในแปลงนา สังเกตระดับน้่าในดินจากระดับน้่าในท่อ การเก็บเกี่ยวชาวนาหนองปิ้งไก่จ้างรถเก็บเกี่ยว
ซึ่งต้องประสานกันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (วัลลภ ทองอ่อน และคณะ , 2556)
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4. ผลการพันนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากข้าวพื้นเมือง มีดังนี้ (บุณยกฤต
รัตนพันธุ์ และคณะ , 2556)
4.1 การพันนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากราข้าวหอมนิล ผลจากวิจัยทดลองสูตรคุกกี้จาก
ข้าว
หอมนิล 4 สูตร ได้คุกกี้ที่ใช้ปริมาณร่าข้าวหอมนิล ร้อยละ 15 ที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด มีการวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการ ท่าฉลากที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ติดบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาให้สวยงาม สะดวก
คณะผู้วิจัยด่าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มอาชีพหนองปิ้งไก่ผลิตจ่าหน่ายได้
4.2 การพันนาผงขัดผิวข้าวหอมนิล ผลการวิจัยพัฒนากระบวนการท่าผงขัดผิวที่
มีขนาดต่่ากว่า 0.5 มิลลิเมตร พัฒนาสูตรผงขัดผิว 3 สูตร ทดลองใช้กับอาสาสมัครได้สูตรผลิตภัณฑ์ผง
ขัดผิวจากร่าข้าวนิลที่ผสมกับผงฟู ที่มีคะแนนความพึงพอใจด้านสี ความนุ่มเนียนหลังขัด ความชุ่มชื้น
ความกระจ่างใสของผิว ความสะอาด และความชอบโดยรวม มากกว่าอีก 2 สูตรที่ผสมเกลือ และผสม
น้่าตาลทรายแดง มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผงขัดผิวที่สวยงาม บรรจุในห่อฟอยล์ทึบแสง ป้องกันการ
สลายตัวของสารแอนโทไซยานันและสารต้านอนุมูลอิสระ มีฉลากแสดงวิธีใช้ ส่วนผสม และสติกเกอร์
แสดงถึงความเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ คณะผู้วิจัยด่าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่ม อาชีพ
หนองปิ้งไก่
5. ผลการพันนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพเพื่อพันนาตนเอง
พันนางานอย่างสมดุล ยั่งยืน มีดังนี้
5.1 การพันนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม มีพัฒนาการ มีดังนี้ (ชาลี
ตระกูล และคณะ , 2556)
5.1.1 ด้านระบบบัญชีการเงิน จากการอบรมปฏิบัติการร่วมกัน วิเคราะห์งาน
จริง และการให้ความรู้ของคณะผู้วิจัยท่าให้สมาชิกกลุ่มลงมือปฏิบัติจริง ได้ทราบผลการด่าเนินงาน
ของกลุ่ม งบดุล และทราบฐานะการเงินของกลุ่ม คณะผู้วิจัยติดตามแก้ปัญหา รวมทั้งตอบปัญหาหรือ
แนะน่าจากการสอบถามทางโทรศัพท์ของสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
5.1.2 ด้านการจัดการผลิต จากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพจริงของ
ขั้นตอนการผลิตวิเคราะห์ต้นทุนและผลก่าไรในการผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ท่าให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้การ
คิดต้นทุนและก่าไร โดยเปรียบเทียบกรณีการคิดต้นทุนที่ไม่รวมค่าแรงของตนเอง กับรวมค่าแรงของ
ตนเองเข้าไปด้วย กลุ่มเข้าใจการผลิตที่แท้จริง และหาวิธีการลดต้นทุนได้ เช่น ชาวนาได้ก่าไรจากการ
ท่านาแล้วขายข้าวสาร เฉลี่ยเดือนละ 3,300 บาท ต้องท่าอย่างต่่า 5 ไร่ ในกระบวนการผลิตข้าวถุงจะ
เสียค่าใช้การคัดแยกกากข้าวเปลือกสูงมาก กลุ่มจึงประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร ใน
การท่าเครื่ องคัดแยกกากข้าวซึ่งมีทุนค่ าไฟฟ้าต่่ากว่าค่าแรงเดิมน่าไปติดตั้งกั บโรงสี ขนาดเล็ กซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเคยร่วมพัฒนาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จากการเรียนรู้การวิเคราะห์ต้นทุนก่าไรท่าให้กลุ่มรับซื้อ
ข้าวเปลือกความชื้นสูงราคาตันละ 15,000 บาท มาด่าเนินการตากแห้ง และสี เป็นข้าวกล้องบรรจุถุง
ขายได้ก่าไรมากกว่าการผลิตข้างเปลือกขาย และยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่โดด
เด่น
5.1.3 ด้านการจัดระเบียบกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มมีกิจกรรมต้องร่วมคิดร่วมท่า
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง ต้ อ งมี ร ะเบี ย บที่ ป ฏิ บั ติ ได้ เ หมาะสมมากขึ้ น จากการร่ ว มวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกั บ
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คณะผู้วิจัยท่าให้กลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวเพิ่มเติมระเบียบค่าตอบแทนผู้ตรวจแปลงนา การหักเงินสมาชิก
ขาดการประชุม 3 ครั้ง ติดต่อกัน ซึ่งมีผลดีต่อการบริหารจัดการกลุ่มมากขึ้น
5.2 การพันนาสินค้าโดยการออกแบบและพันนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ที่สะดวกใช้ สวยงาม และมีข้อมูลส่าคัญ ส่าหรับข้าวนิลกาฬใช้ถุงสีเหลือง ข้าว
หอมนิลใช้ถุงสีน้่าตาลเข้ม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าวกล้องทั้งสองประเภท ท่าให้การขายสินค้าได้
เพิ่มมากขึ้นเมื่อไปออกงานแสดงสินค้า เนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์โดดเด่นและลูกค้ากล่าวชมเสมอว่า
สวยงาม
5.3 การพันนาประชาสัมพันธ์ผลิตข้าว คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซด์กลุ่มผลิตข้าว
ศูนย์ข้าวชุมชนหนองปิ้งไก่ เมนูบนประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร ข้อมูลส่าหรับติดต่อ Facebook
และภาพ เมนูหลัก ประกอบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ วิธีการซื้อขายจ่ายเงิน เมนูซ้ าย แสดง
สารสนเทศ เช่น อัลบัมภาพกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม และแบบฟอร์มกรอกส่งข้อความถึงชุมชน เมนู
ขวาแสดง Banner ของ Link เว็บไซด์เพื่อบ้าน เมนูส่วนล่างประกอบด้วย ปฏิทินหลัก สถิติการเข้าชม
และได้อบรมการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซด์ในชุมชนหนองปิ้งไก่
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. จากข้อค้นพบที่พบว่าสิ่งแวดล้ อม ปัจจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในชุมชน
หนองปิ้ งไก่ เหมาะสมในการผลิตข้าวปลอดภัย น่าจะเนื่องจากพื้นที่หนองปิ้งไก่ มีระบบนิเวศน์ที่
สมบูรณ์เป็นทุนธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์หนองปิ้งไก่ รับน้่าจากลุ่มน้่าสาขาคลองสวนหมาก 7 สาขา
ย่อย ไหลมาจากเขาและผืน ป่าตะวันตก ต้นทางน้่าไม่ผ่ านเหมืองอุตสาหกรรม และเมืองจึงท่าให้
คุณ ภาพน้่ าได้ม าตรฐาน การท่ านาของชาวหนองปิ้ง ไก่ พัฒ นาจากภู มิปั ญญาดั้ งเดิม ผสมผสาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้าใจ และเรียนรู้ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากความสามัคคี และความขยันอดทนที่
เป็นทุนเดิม การท่านาเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ชาวหนองปิ้งไก่มีความรอบรู้ รอบคอบ ใส่ใจในทุกขั้นตอน
ของการท่านา
2. จากการวิเคราะห์ภูมิปัญญาดั้งเดิม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท่านาของชาว
หนองปิ้งไก่ พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้ งเดิม โดยปรับเปลี่ยนบาง
ขั้นตอน อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความเข้าใจและมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มชาวนาเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานด้านความขยัน อดทน และสามัคคี เมื่อท่างานหรือมี
ประสบการณ์จะเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล คุณสมบัติเหล่านี้เป็นเงื่อนไขส่าคัญที่ท่าให้ชาวนาหนองปิ้ง
ไก่ เข้าใจ ปรับเปลี่ยน และเรียนรู้ได้ จากชุดโครงการนี้ มีกิจกรรมร่วมระหว่างคณะผู้วิจัย ชาวนา
หนองปิ้งไก่ และชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ และสุพรรณบุรี น่าจะเป็นโอกาสส่าคัญในการเพิ่มทักษะ
การเรีย นรู้จ ากข้อมูล การเรี ย นรู้ จากผลส่าเร็จหรื อการไม่ส่ าเร็จ โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ ยนอย่างมี
ประเด็นหรื ออย่างมีเป้ าหมาย อาทิ เป้าหมายการศึกษาดูงาน และประเด็นการเสวนา ส่ ว นใหญ่
คณะผู้วิจัยเป็นผู้น่าเสนอและได้รับการยอมรับหรือไม่คัดค้านจากชาวนา ในกระบวนการเสวนา การ
ถอดบทเรียน หลังจากดูงาน ชาวนาสามารถแสดงความรู้ ความคิด อย่างอิสระ หรือ เสนอจากความ
เข้าใจของตนเอง ท่าให้เป็นความเข้าใจที่มีความหมายต่อตัวชาวนาเอง น่าไปสู่การน่าไปประยุกต์ใช้
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ด้ ว ยตนเองได้ จั ด ว่ า เป็ น การพั ฒ นาอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปด้ ว ยความเข้ า ใจ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก
พอประมาณ
3. การประกอบอาชีพที่ต่อยอดจากการผลิตข้าว และการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพ จากการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมครั้งนี้ พบว่า กลุ่มอาชีพสามารถผลิต
คุกกี้ และผงขัดผิวจากร่าข้าวหอมนิลจ่าหน่ายได้ กลุ่มอาชีพได้พัฒนาการทั้งระบบบัญชีการเงิน การ
จัดการผลิ ตรู ปแบบผลิตภัณฑ์ และมีการประชาสั มพั นธ์ในเว็บไซด์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒ นา
เหล่านี้พัฒนาจากเดิมค่อนข้างมากเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากการร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์
ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลจากงานอาชีพจริงของกลุ่ม พัฒนาการดังกล่าวข้างต้น กลุ่มอาชีพเป็นผู้เปลี่ยน
เองมิใช่นักวิจัยก่าหนดให้เปลี่ยนทั้งนี้อาจจะเนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วม การร่วมกันท่ากิจกรรม
ระหว่ า งกลุ่ ม ชาวนาและกลุ่ ม อาชี พ กั บ คณะนั ก วิ จั ย ท่ า ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ ากข้ อ มู ล จริ ง และ
ประสบการณ์ตรง ท่าให้ตัดสินใจได้เองในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการ จัดว่าได้พัฒนาทั้ง
ตนเอง และพัฒนางานอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากการด่าเนินชุดโครงการวิจัยครั้งนี้ ท่าให้นักวิจัยใหม่ได้ท่างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่
มีป ระสบการณ์และสามารถท่าการวิจัยในพื้นที่ด้ว ยกิจกรรมที่ห ลากหลายได้ ทั้งนี้คณะผู้ บริห าร
โครงการต้องบริหารจัดการตลอดระยะเวลาด่าเนินงาน ท่าให้ชุดโครงการส่าเร็จได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก่าแพงเพชรจึงควรก่าหนดนโยบายด้านการวิจัยให้ คณาจารย์ท่าการวิจัยเป็นทีม หรือชุด
โครงการในสัดส่วนที่เหมาะสม อาทิมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์มากอาจต้องก่าหนดจ่านวนชุด
โครงการ ส่ าหรั บ มหาวิทยาลั ย ที่มีประสบการณ์ด้านนี้น้อย อาจจัดชุดหรือทีม คณะนักวิจัยอย่า ง
เจาะจงเพื่อให้การด่าเนินงานชุดโครงการประสบความส่าเร็จ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. การวิจัยชุดโครงการ ควรมีการบริหารจัดการโดยมีการสร้างความรู้ หรือสร้างข้อสรุป
จากโครงการวิจัยย่อยเป็นระยะๆ อย่างน้อย 4-6 เดือน ต่อ 1 ระยะ เนื่องจากการใช้ข้อสรุปหรือผลการ
ด่ า เนิ น งานที่ ด่ า เนิ น การไปแล้ ว ในการปรั บ หรื อ วางแผนต่ อ ไป มี ผ ลท่ า ให้ ก ารด่ า เนิ น งานของ
โครงการวิจัยย่อย และของชุดโครงการมีความก้าวหน้าได้ คณะผู้วิจัยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุดโครงการท่าให้ทั้งชาวนาและนักวิจัยเรียนรู้ร่วมกันชาวนาพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้ ดังนั้นในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิง
พื้น ที่ควรออกแบบให้ ดีการวิจั ย เชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และก่าหนดบทบาทของผู้ บริหารชุด
โครงการและหัวหน้าโครงการย่อยอย่างชัดเจน
2. การวิจัยชุดโครงการ และบริหารโครงการย่อย จ่าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นหรือปรับกิจกรรม
แต่ส่วนส่าคัญที่ต้องยึดเป็นหลักได้แก่ วัตถุประสงค์หรือประเด็นหลัก ของโครงการ ดังนั้นระหว่างการ
ด่าเนินการวิจัยจึงควรมีการประชุมรายงานความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อยอด
จากความส่าเร็จของชุดโครงการวิจัยในพื้นที่บ้านหนองปิ้งไก่ครั้งนี้ประเด็นส่าคัญคือข้าว
และการต่ อ ยอดคุ ณ ค่ า ของข้ า วนั ก วิ จั ย หลายคนมี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งการวิ จั ย ต่ อ ยอดหลากหลาย
มหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนสมควรสนับสนุนอาทิ การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่านา การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การศึกษาความหลากหลายทางชีว ภาพ ควรควบคู่ห รือบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อ
องค์ก รของพนั กงานในฝ่ ายจั ดการธุรกิจ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ประชากรที่ ใช้ใ น
การศึกษา ได้แก่ พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 95 คน ซึ่ง
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมากเช่นกัน สาหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจตัวกระตุ้น ด้านการประสบความสาเร็จ มีค วามสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร และปัจจัยแรงจูงใจการบารุงรักษา ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานมี
ความสัมพันธ์ ความจงรั กภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งผลจากการศึกษาองค์กรควรเสริมสร้า งแรงจูงใจ ด้านการ
ประสบความสาเร็จ และด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานในฝ่ายจัดการธุรกิจให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีความจงรักภักดียิ่งขึ้น อันจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ และยังเป็นแนวทางหนึ่งใน
การธารงรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับหน่วยงาน
คาสาคัญ: ความสัมพันธ์ แรงจูงใจ ความจงรักภักดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ABSTRACT
The objective of this research is to study and determine the motivation that
could affect the loyalty of the Business Management Division’s employees to
Electricity Generating Authority of Thailand. The researcher obtained information in
details through questionnaires from the total population of 95 employees in Business
Management Division of Electricity Generating Authority of Thailand. Additionally, some
of the statistical variables have been adopted including percentage, frequency, mean
and standard deviation to explain the characteristics of the population. The Multiple
Regression Analysis were also applied to test hypothesizes.
This research found that the incentive as well as the loyalty level of the
population is relatively high. The researcher measured the level of employees’ loyalty
toward the corporation through 2 categories of factors, which are motivator factor and
hygiene factors. The research found that achievement in motivator factor is positively
correlated with the employees’ loyalty to the corporation at 95% confidential level.
Furthermore, as for the hygiene factors, job security also showed a significantly positive
relationship with the level of employees’ loyalty to the corporation at 95%
confidential level. Hence, to enhance the loyalty in employees, the division should
encourage appropriate work promotion and job security.
Keywords: Relating, Motivation, Loyalty, Electricity Generating Authority of Thailand
บทนา
ในโลกธุร กิจปั จ จุบั น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการแข่งขันกันสู งมากไม่ว่าจะเป็นงาน
ทางการแข่งขันทางธุรกิจหรืองานบริการ จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประกอบกับเทคโนโลยีเจริญขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์กรต่าง
ๆ ต้องมีการแข่งขันกันตามไปด้วย ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป โดยในความแตกต่าง
เหล่านั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในองค์กร คือ บุคคลที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร
จะเป็นแรงผลักดันที่จะส่งผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน ดาเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดหาให้ได้มา และจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกาหนด
รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งแต่ละสายงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ชัดเจนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายจัดการธุรกิจเป็นหน่วยงานสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ
สายงานรองผู้ ว่า การพัฒ นาธุร กิจ มีผู้ ปฏิ บัติง าน ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2559 รวม จานวน 95 คน
ภารกิจหลักของฝ่ายจัดการธุรกิจ คือ เป็นหน่วยงานทางการตลาดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ปัจจุบันพนักงานที่ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ ส่วนหนึ่งเป็นวิศวกรและช่างที่ปฏิบัติงานมา
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นานโดยโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่น อีกส่วนหนึ่งมาจากการรับเข้ามาใหม่ตามกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกตามปกติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พนักงานที่เข้ามาใหม่ส่วนใหญ่เพิ่งจบ
การศึกษาจากสาขาวิชาการต่าง ๆ และยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานและค่าตอบแทนที่จะ
ได้รับ ซึ่งในความต้องของพนักงานใหม่ คือ ขอให้เข้าทางานเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยให้ได้ก่อน ถ้าไม่ชอบจะขอย้ายหน่วยงานภายหลัง ซึ่งพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจจะ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว จะไม่มีค่าตอบแทนจากการขาย ประกอบกับลักษณะ
งานต้องเกี่ยวข้องกับเงิน การเอื้อประโยชน์ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ล่อแหลมต่อการผิดระเบียบ
การทางานในเชิงธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับเอกชนมีข้อจากัดมากมาย ประกอบกับมีระเบียบที่เคร่งครัด
และบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นออกจากงาน และมีหน่วยงานตรวจสอบการทางานทั้งทางด้านเอกสาร
ทางการเงินและใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ จากภาระงานที่ถูกกดดัน แต่พนักงานต้องทาหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้ ส าเร็ จ ตามแผนที่ ตั้ ง ไว้ จึ ง ท าให้ พ นั ก งานมี ค วามเครี ย ดในการท างาน และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับฝ่ายอื่น ๆ ในสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ จะมีลักษณะงานที่มีแรงจูงใจในการ
ทางานมากกว่า รวมทั้งไม่เสี่ยงต่อการผิดระเบียบทาให้การทางานมีความราบรื่นมากกว่า จากเหตุผล
ดังกล่าวทาให้ลูกค้าซึ่งเป็นเอกชนมีความพึงพอใจต่อการทางานของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจต่า
กว่าฝ่ายอื่น ๆ ในสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจที่
จัดทาโดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์ ประจาปี 2556 และ 2558 ซึ่ง
สารวจความคิดเห็นจากลูกค้าซึ่งเป็นเอกชน นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังได้มีการ
สารวจความผูกพันขององค์กรในปี 2558 ที่จัดทาโดย สถาบัน EUREKA International พบว่า ใน
ภาพรวมพนั ก งานในฝ่ า ยจั ด การธุ ร กิ จ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รระดั บ ต่ าสุ ด เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ 46.77% (EUREKA International, 2558)
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลทาให้พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจมีการขอย้ายไปอยู่ในหน่วยงานอื่นเป็น
ประจาทุกปี ซึ่งในแต่ละปีมีทั้งที่ได้รับการอนุมัติให้โอนย้าย และไม่ได้รับการอนุมัติ ดังจะเห็ นได้จาก
สถิติข้อมูลพนักงานที่มีการโอนย้ายหน่วยงานของฝ่ายจัดการธุรกิจ ย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งอยู่ระหว่าง 3-4
คนต่อปีที่มีการย้ายงานไปอยู่ฝ่ายอื่น ส่วนคนที่ไม่ได้โอนย้ายจาใจต้องปฏิบัติงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ
ต่อไปซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการสูญเสีย
กาลังคนเพราะบุคคลที่ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะทาประโยชน์
ให้แก่ฝ่ายจัดการธุรกิจต่อไปได้
จากแนวความคิดแรงจูงใจซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้
กระทา หรือวิธีการที่จะโน้มน้าวพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและตาม
ความต้องการของมนุษย์ที่จะปฏิ บัติงานให้บรรลุผลสาเร็จโดยจะทาให้บุคคลนั้นเข้าใจและร่วมพลัง
ทุ่มเทความอุตสาหพยายามอย่างเต็มความสามารถจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย เมื่อบุคคลนั้น
เกิดความพึงพอใจต่อองค์กรนั้นก็เลื่อนลาดับขั้นจากความพึงพอใจไปสู่ลาดับขั้นของความจงรักภักดี
ต่อองค์กรในล าดับ ต่อไปในที่สุ ด แต่ถ้าพนักงานไม่มีความพึงพอใจในองค์กรก็จะเกิดการขอย้า ย
หน่วยงานหรือลาออกในที่สุด
ปัญหาการโอนย้ายของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจส่งผลกระทบทาให้ฝ่ายจัดการธุรกิจ
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานใหม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรมต่างๆอีกทั้งในช่วงของกระบวนการสรรหาบุคคลเข้ามาทางานแทนบุคคลที่ย้ายออกไปนั้น ทา
ให้ฝ่ายจัดการธุรกิจจะมีจานวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหากหน่วยงานใดมีอัตราการย้าย
ออกของพนักงานสูง จะทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและยังจะทาให้ขวัญและกาลังใจของบุคคลที่
ยังคงอยู่ในหน่วยงานนั้นลดลงด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนา
ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความจงรักภั กดีใน
หน่วยงาน จะทาให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถ อันจะทาให้การทางานของ
ฝ่ายจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายจัดการ
ธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
ฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิธีการวิจัย
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและความจงรักภักดี
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
สถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ งชาติ (2547) ได้ ให้ ความหมายของการจู ง ใจ คื อ วิ ธี ก ารชั ก จู ง
พฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและตามความต้องการของมนุษย์ การจูงใจ
จะเกิดขึ้นได้จากภายในและภายนอกตัวบุคคลโดยใช้วิธีการกระตุ้นหรือสร้างสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดการ
กระทาในสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ประสบผลไปได้ด้วยดี รวมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นสิ่งตอบแทนในการ
กระทาสิ่งนั้นลงไป
การจูงใจเป็นความตั้งใจที่จะนาความพยายามของบุคคลไปสู่เป้าหมายขององค์กร กล่าวได้
ว่าเป้าหมายการจูงใจของสมาชิกในองค์กร คือ การนาเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นผู้ที่ทา
หน้ าที่จู งใจจะต้องค้น หาว่าบุคคลที่เขาต้องการจูงใจมีความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร
มีประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็น
แรงจูงใจ (Motive) ในการแสดงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Therory)
Herzberg (1959) กล่าวว่า ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กได้เน้นอธิบายและให้ความสาคัญกับ
ปัจจัย 2 ประการได้แก่ ตัวกระตุ้น (Motivators) และการบารุงรักษา (Hygiene) โดยทั้งสองปัจจัยมีอิทธิพลต่อ
ความสาเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง เฮอร์ซเบอร์กได้ทาการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจทางาน
ของนักบัญชีและวิศวกร จานวน 200 คน
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ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก พบว่า ความพอใจในการทางานกับแรงจูงใจในการทางานของคนมี
ความแตกต่างกัน คือ การที่บุคคลพอใจในงาน ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แต่ถ้าคน
ใดมีแรงจูงใจในการทางานแล้วคนนั้นจะตั้งใจทางานให้เกิดผลดีได้ ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของปัจจัย
2 ตัว คือ
1. ปัจจัยตัวกระตุ้น (Motivator Factors) คือ ปัจจัยที่ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน
เป็นสิ่งจูงใจภายใน ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่และทาให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น
2. ปัจจัยการบารุงรักษา (Hygiene Factors) คือ ปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงทางานอยู่
และยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงานเมื่อไม่ได้จัดให้พนักงาน ซึ่งปัจจัยนี้ไม่มีไม่ได้ จะทาให้เขาจะไม่
พอใจและไม่มีความสุขในการทางาน
ทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดี
ทฤษฎีฮีสแมน อัลเบอร์ต
Hirschman, Albert (1970) กล่ า วว่ า ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลในการท าให้
การลาออกจากงานล่าช้าออกไป ทาให้องค์กรมั่นคงและลดข้อร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ จะทาให้องค์กรลด
ปัญหาลาออกของพนั กงาน ซึ่งองค์กรมีการปรับเพิ่มค่าจ้าง เพื่อชดเชยการลาออกจากงาน จะทาให้
พฤติกรรมของพนักงานแตกต่างกัน มีแนวทางในการกระทาที่ต่างกันออกไป โดยพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อ
ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รถู ก ปรั บ เปลี่ ย นไปได้ โดยเงื่ อ นไขของผู้ ที่ จ งรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร มี อ ยู่
2 ประการ คือ
1. การออกจากงานทาให้คุณภาพของผลผลิตลดลง
2. การเอาใจใส่ดูแลพนักงานเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตเหล่านี้ ซึ่งพนักงานก็ยังคงอยู่กับ
องค์กรต่อไปโดยที่ผลผลิตขององค์กรยังเป็นเช่นเดิม
ฮีสแมน อัลเบอร์ต ได้แบ่งการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรมี 2 ประการ คือ
1. ด้านการที่พนักงานเต็มใจที่จะอยู่ในองค์กรร่วมกันและต่อต้านการออกจากงานในกรณีที่
องค์กรมีผลผลิตลดลง ซึ่งความผูกพันยังมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนงานมากกว่าความพึงพอใจในงาน
นั้น และความผูกพันต่อองค์กรจะเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และลักษณะของคนที่เต็มใจอยู่จะทุ่มเทความสามารถใน
การทางานและปกป้ององค์กรไม่ให้ถูกคุกคามจากแหล่งอื่น ความผูกพันต่อองค์กรมีความสาคัญกับ
องค์กรอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้อัตราการขาดงานและการลาออกต่า
2. ด้านการรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร หมายถึง รู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนมี
คุณค่าเป็นเสมือนรางวัลขององค์กรที่ให้แก่ผู้ ปฏิบัติงาน ทาให้เกิดความรู้สึกจงรักภักดี และคิดว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับจากองค์กร
นอกจากความจงรักภักดีต่อองค์กรยังเป็นเงื่อนไขที่จะนาไปสู่แนวทางความคิดที่ขัดแย้งกัน
ระหว่างการออกจากงานกับข้อเรียกร้องในการทางานของพนั กงาน ทั้งนี้อาจจะใช้ข้อเรียกร้องในการ
ทางานเป็นเงื่อนไขในการกาหนดนโยบายและวิธีการในการดาเนินการตามนโยบายมากกว่าที่จะลาออก
จากงาน กล่าวคือ เมื่อพนักงานในองค์กรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูง ย่อมทาให้พนักงานนั้นยังจะ
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ทางานอยู่กับองค์กรต่อไป โดยไม่ลาออกหรือไปอยู่กับองค์กรอื่น ซึ่งความจงรักภักดีต่อองค์กร จะมีผลต่อ
การแข่งขันระหว่างองค์กร
ทฤษฎีนี้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรมีอิทธิพลในการทาให้การลาออกจากงานล่าช้า
ออกไป แม้ว่าองค์กรจะมีผลผลิตลดลงก็ตาม พนักงานจะยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป และจะเกิดการ
มั่นคงขององค์กร รวมทั้งการรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กรด้วย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
Variables)
1.
2.
3.
4.
5.

แรงจูงใจตัวกระตุ้น
ด้านการประสบความสาเร็จ
ด้านการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านโอกาสความก้าวหน้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แรงจูงใจการบารุงรักษา
ด้านนโยบายการบริหาร
ด้านการบังคับบัญชา
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

ตัวแปรตาม (Dependent

ทฤษฎีฮีสแมน อัลเบอร์ต
ความจงรักภักดีต่อองค์กร

ทฤษฎีฮีสแมน อัลเบอร์ต

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด เรื่อง ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจั ยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจัยดังนี้
2.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวนประชากรทั้งหมด 95 คน (ข้อมูลทะเบียนพนักงาน การไฟฟ้า
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ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, มกราคม 2559) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด
2.2 ขอบเขตด้านเวลา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน เมษายน พ.ศ. 2559
2.3 ตรวจความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยน าเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยพิจารณาด้านเนื้อหาเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อคาถาม
และภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ สมบูรณ์
ยิ่ งขึ้น ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้ องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item – Objective Congruence : IOC)
2.4 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) โดยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability Test) โดยท าการแจกแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – Out) กั บ
พนั ก งานในหน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะงานใกล้ เ คี ย งกั บฝ่ า ยจั ด การธุ ร กิ จ จานวน 30 ชุด และน า
แบบสอบถามที่ตอบแล้ วมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการวิเคราะห์ หาค่าครอนบาร์ คแอลฟ่า
(Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได้ควรจะมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป (กัลยา
วานิ ชย์บั ญชา, 2549) จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ผลการทดสอบพบว่า ค่าครอน
บาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.91 ซึ่งค่ามากกว่า 0.7 จึงสรุปได้
ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ต่อไป
2.5 การหาค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อตรวจสอบและหลี กเลี่ ยงปัญหาความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่สู ง
เกินไปที่อาจเกิดปัญหาสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) โดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่ง
ค่ าไม่ คว รเกิ น 0.80 นอกจากนี้ คว รพิ จารณาค่ า VIF (Variance Inflation Factor) โ ดยค่ า
ไม่ควรเกิ น 10 และค่า Tolerance ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 – 10 และพิจารณาค่า Durbin – Watson
ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.50 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ตัวแปร
อิสระทั้งหมดแรงจูงใจไม่ก่อปัญหา Multicollinearity จึงสามารถนาไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ได้
2.6 การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Description Analytical Statistics) สถิ ติ ที่ น ามาใช้
บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากประชากรและวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. 7 สถิ ติ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Analysis Statistics) การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการ
ธุ ร กิ จ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย โดยการทดสอบความถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regression Analysis) ด้ว ยวิธีหาความสั มพันธ์ระหว่าง 1) แรงจูงใจตัวกระตุ้นมีความสั มพันธ์ กับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2)
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แรงจูงใจการบารุงรักษามีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามผู้ วิ จั ยเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
ประชากรทั้งหมด คือ พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ จานวนทั้งสิ้น 95 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 56.84 ระยะเวลาทางานในฝ่ายจัดการธุรกิจ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.26 และ
จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.42
2. พนักงานฝ่ายจัดการธุรกิจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจตัวกระตุ้นพบว่า พนักงานฝ่ายจัดการ
ธุ ร กิ จ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากโดยมี
ความคิดเห็นจานวน 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการประสบความสาเร็จ
ด้านลักษณะงาน และมีความคิดเห็น จานวน 2 ด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ด้านการได้รับการ
ยอมรับจากผู้อื่นและด้านโอกาสความก้าวหน้า
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจการบารุงรักษาในภาพรวม พนักงานมี
ความความคิดเห็น เกี่ยวกับ แรงจูงใจการบารุงรักษาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
คิดเห็นจานวน 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการบังคับ
บัญชา ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน และมีความคิดเห็น จานวน 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านนโยบายการบริหาร และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายการ
µ
ระดับความคิดเห็น

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3.47
0.50
มาก
1. แรงจูงใจตัวกระตุ้น
1.1 ด้านความรับผิดชอบ
3.83
0.56
มาก
1.2 ด้านการประสบความสาเร็จ
3.82
0.57
มาก
1.3 ด้านลักษณะงาน
3.44
0.79
มาก
1.4 ด้านการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
3.33
0.74
ปานกลาง
1.5 ด้านโอกาสความก้าวหน้า
2.97
0.67
ปานกลาง
เฉลี่ย
2. แรงจูงใจการบารุงรักษา
2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
2.2 ด้านการบังคับบัญชา
2.3 ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน

3.47

0.55

มาก

3.74
3.59
3.58

0.60
0.84
0.76

มาก
มาก
มาก
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รายการ
2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.5 ด้านนโยบายการบริหาร
2.6 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เฉลี่ย

µ
3.38
3.26
3.20
3.46


0.69
0.74
0.71
0.53

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ทางานอย่างสุจริต โปร่งใส รักษาผลประโยชน์ของฝ่ายเป็นหลัก
รองลงมา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ยินดีปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ช่ว ยเหลือฝ่ ายทุกครั้งเมื่อมีโ อกาส ปกป้องชื่อเสียงของฝ่ายจากผู้ ไม่ประสงค์ดีที่พูด
พาดพิงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือให้ร้ายฝ่ายอย่างทันทีทันใด มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในฝ่าย มีความรัก
และผูกพันกับฝ่ายที่ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกาลังสาคัญของฝ่าย และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ มีความเต็มใจทางานกับฝ่ายนี้ต่อไปโดยจะไม่ขอย้ายไปอยู่ฝ่ายอื่น
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดี
รายการ
ความจงรักภักดี
1. ทางานอย่างสุจริต โปร่งใส รักษาผลประโยชน์
ของฝ่ายเป็นหลัก
2. ยินดีปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ
3. ช่วยเหลือฝ่ายทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
4. ปกป้องชื่อเสียงของฝ่ายจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่
พูดพาดพิงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือให้ร้ายฝ่าย
อย่างทันทีทันใด
5. มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในฝ่าย
6. มีความรักและผูกพันกับฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
7. เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกาลังสาคัญของฝ่าย
8. มีความเต็มใจทางานกับฝ่ายนี้ต่อไปโดยจะ
ไม่ขอย้ายไปอยู่ฝ่ายอื่น
เฉลี่ย

µ



(n = 95)
ระดับความคิดเห็น

4.36

0.63

มากที่สุด

4.14

0.61

มาก

4.09
4.07

0.70
0.76

มาก
มาก

3.60
3.60
3.45
3.17

0.78
0.83
0.79
1.13

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.81

0.56

มาก
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า
1. แรงจูงใจตัวกระตุ้น ด้านการประสบความสาเร็จ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดี
ต่อองค์กร ของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 ( = 0.267, p < .05) หมายความว่า การที่พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ มีการประสบความสาเร็จใน
การ ทางาน รู้ สึ กพอใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการทางานให้ ส าเร็จ ทางานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตาม
เป้ าหมาย สามารถแก้ปั ญหางานต่าง ๆ เพื่ อให้ งานเสร็ จลุ ล่ วงไปด้ วยดี รวมทั้งได้ รับการชมเชยเมื่ อ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมาย จะทาให้พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น
ไปด้วยจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ส่วนด้านอื่นๆ p > .05 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ กับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตัวกระตุ้นมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีต่อองค์กร
ความจงรักภักดี
p–
สัมประสิทธิ์การ ความคลาด
แรงจูงใจตัวกระตุ้น
t
value
ถดถอย () เคลื่อนมาตรฐาน
ค่าคงที่ (a)
1.148
0.371
3.819 0.000
X1 (ด้านการประสบความสาเร็จ)
0.267
0.132
2.022 0.046*
X2 (ด้านการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น)
-0.086
0.103
-0.834 0.406
X3 (ด้านลักษณะงาน)
0.159
0.103
1.542 0.127
X4 (ด้านความรับผิดชอบ)
0.225
0.132
1.703 0.092
X5 (ด้านโอกาสความก้าวหน้า)
0.083
0.099
0.845 0.401
R = 0.615 R2 = 0.378 Adjusted R2 = 0.344 SEE = 0.453 F = 10.840
หมายเหตุ : * มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
2. แรงจูงใจการบารุงรักษา ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ( = 0.179, p < .05) หมายความว่า การที่พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ มี
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน เนื่องจากฝ่ายจัดการธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง สามารถทางาน
อยู่ได้จนครบเกษียณอายุ สามารถสร้างความยั่งยืนในอาชีพได้ และให้ความเชื่อมั่นในหลักประกัน
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ จะทาให้พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจมีความจงรักภักดีต่อองค์ก รมากขึ้นไปด้วยจึง
สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ก าหนดไว้ ส่ ว นด้ า นอื่ น ๆ p > .05 แสดงว่ าไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บความ
จงรักภักดีต่อองค์กร จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจการบารุงรักษามีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีต่อองค์กร
ความจงรักภักดี
สัมประสิทธิ์
ความคลาด
p–
แรงจูงใจการบารุงรักษา
t
การถดถอย เคลื่อนมาตรฐาน
value
()
ค่าคงที่ (a)
1.322
0.309
4.283
0.000
X6 (ด้านนโยบายการบริหาร)
0.111
0.073
1.532
0.129
X7 (ด้านการบังคับบัญชา)
0.123
0.063
1.946
0.055
X8 (ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
0.004
0.075
0.053
0.958
X9 (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน)
0.152
0.087
1.751
0.084
X10 (ด้ านความมั่ นคงในหน้ าที่ การ
0.179
0.081
2.211 0.030*
งาน)
X11 (ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการ
0.136
0.089
1.527
0.130
ทางาน)
R = 0.692 R2 = 0. 479 Adjusted R2 = 0. 443 SEE = 0.417 F = 13.465
หมายเหตุ : * มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
ฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
ผู้ วิ จั ย พบว่ า แรงจู งใจตั วกระตุ้ นด้ านการประสบความส าเร็ จ มี ความสั มพั นธ์ กั บความ
จงรั กภักดี ต่ อองค์ กรของพนั กงานในฝ่ ายจัด การธุร กิจ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย ส่ ว น
แรงจูงใจที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กร คือ ด้านการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านโอกาสความก้าวหน้า
1. ด้านการประสบความสาเร็จ
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ เห็นว่า
การที่ส ามารถทางานหรือแก้ไขปัญหาในการทางานเป็นภารกิจที่ส าคัญเนื่องจากภารกิจของฝ่ าย
จัดการธุรกิจ เป็นการจัดหารายได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดหารายได้ด้วย หากพนักงานฝ่ายจัดการธุรกิจ สามารถจัดหารายได้เป็นจานวนมากจะทาให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินและที่สาคัญ คือ ส่งผลต่อการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของพนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการทางานให้สาเร็จจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อ
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศจี ทวี (2558) ที่ทาการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสั ม พั น ธ์ ค วามภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท ซิ โ น – ไทย เอ็ น จี เ นี ย ริ่ ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
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2. ด้านการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ
เห็นว่าการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับนับถือของเพื่อนร่วมงานนั้นเกิดจาก
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องปกติสาหรับการ
ทางานในองค์กรขนาดใหญ่ หากมีความสามารถไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานใดก็จะมีการยอมรับที่ไม่แตกต่า ง
กัน จึงไม่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุวรัตน์ ลีละ
พงศ์วัฒนา (2554) ทาการวิจัย เรื่อง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันและ
จงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัท แจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศ
ไทย)
3. ด้านลักษณะงาน
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ เห็นว่า
การทางานในฝ่ายจัดการธุรกิจ เป็นงานที่หารายได้ให้กับองค์กร ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญ เป็นงานที่
มีความท้าทาย รวมทั้งต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน แต่ในการทางานมีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจ ยังไม่มากเท่าที่ควร งานที่ทาจึงเป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติ จึง
ไม่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รโดยไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ยุ ว รั ต น์ ลี ล ะพงศ์
วัฒ นา (2554) ทาการวิจั ย เรื่ อง ปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้าจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับความผู กพันและ
จงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัทแจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศ
ไทย) จากัด
4. ด้านความรับผิดชอบ
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ เห็นว่ า
บุคลากรในฝ่ายจัดการธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบในงานสูง มีความตั้งใจและ
เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปรับปรุงงานเมื่อพบข้อผิดพลาด และเสียสละเวลาส่วนตัวให้งาน
เสร็จทันตามเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังในตัวของพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่หน่ว ยงานใดบุคคลนั้น
จะต้องมีความรับผิดชอบจึงไม่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยสอดคล้องกับการวิจัยของ ยุว
รัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา (2554) ทาการวิจัย เรื่อง ปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้าจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับความ
ผูกพันและจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัท แจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น
(ประเทศไทย) จากัด
5. ด้านโอกาสความก้าวหน้า
ผลการศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจเห็น
ว่าโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถจากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การสนับสนุนให้ศึกษา
ต่อและงานที่ปฏิบัติช่วยเอื้ออานวยให้เลื่อนตาแหน่งหรือเจริญก้าวหน้าในอนาคตยังไม่มากเท่าที่ควรและ
โอกาสความก้าวหน้าของการทางานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ทุกหน่วยงาน จึงไม่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ ศจี ทวี (2558)
ที่ทาการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซิโน
– ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
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ผู้วิจัย พบว่า แรงจูงใจการบารุงรักษาด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์กับความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานในฝ่ า ยจั ด การธุ ร กิ จ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
ส่ วนแรงจู งใจการบ ารุ งรั กษาที่ ไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั บความจงรั กภั กดี ต่ อองค์ กร คื อ ด้ านนโยบาย
การบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. ด้านนโยบายการบริหาร
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ
เห็นว่า ผู้บริหารที่ปรับเปลี่ยนเข้ามารับตาแหน่งตามวาระนั้นได้ถูกคัดเลือกตามระบบของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นนโยบายในการบริหารและเป้าหมาย จึงไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร
และพนักงานฝ่ายจัดการธุรกิจ ยังเห็นว่าการประเมินผลการปฏิ บัติงานยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร จึงไม่
ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยสอดคล้องกับการวิจัยของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา (2554)
ทาการวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ย จู งใจกับ ปัจ จัยค้าจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับความผู กพั นและจงรักภักดีของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัทแจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศไทย) จากัด
2. ด้านการบังคับบัญชา
ผลการศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก พนั ก งานในฝ่ า ยจั ด การธุ ร กิ จ
เห็นว่า สายการบังคับบัญชามีโครงสร้างที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถ และเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน รวมทั้งให้คาแนะนาในการทางานเป็นอย่างดี
แต่ผู้บังคับบัญชากากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร จึงไม่ส่งผลให้เกิด
ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รโดยสอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ยุ ว รั ต น์ ลี ล ะพงศ์ วั ฒ นา (2554)
ทาการวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ย จู งใจกับ ปั จ จัยค้าจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับความผู กพั นและจงรักภักดีของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัทแจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศไทย) จากัด
3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ
เห็น ว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรเนื่องจากภาระงานที่ทามี
ความสาคัญต่อองค์กรมากแต่พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น จึงไม่
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รโดยสอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ยุ ว รั ต น์ ลี ล ะพงศ์
วัฒ นา (2554) ทาการวิจั ย เรื่ อง ปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้าจุนที่ มีอิทธิพลต่อระดั บความผู กพันและ
จงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัทแจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศ
ไทย) จากัด
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็นประจาทั้งภายในสาย
งานและข้ามสายงาน ทาให้พนักงานรู้จักกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกันเมื่อประสบปัญหาในการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี จนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร จึงไม่ส่ งผลให้เกิดความจงรั กภักดีต่อองค์กรซึ่งไม่
สอดคล้องกับการวิจัยของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา (2554) ทาการวิจัย เรื่อง ปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้าจุนที่
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มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันและจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัท แจ็
บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศไทย) จากัด
5. ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ เห็นว่า
ฝ่ายจัดการธุรกิจ เป็นหน่วยงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงมีความมั่งคงในการทางาน
สามารถทางานอยู่ได้จนครบเกษียณอายุ สามารถสร้างความยั่งยืนในอาชีพได้ และให้ความเชื่อมั่นใน
หลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีได้ การทางานในฝ่ายจัดการธุรกิจจึงมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมาก
จึงส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศจี ทวี (2558) ที่ทาการวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซิโน – ไทย เอ็น
จีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผลการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ
เห็นว่า มีอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่อนุรักษ์พลังงานจึงมีการควบคุม สิ่งต่าง ๆ เป็น
อย่างดีรวมทั้งบรรยากาศทางกายภาพ เช่น มีแสงสว่างที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดการกับระบบ
สุขอนามัยเป็นประจา เช่น การกาจัดยุง แมลงสาบ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย แต่เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
ประกอบกับโอกาสสับเปลี่ยนไปทางานอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนได้ตาม
ต้องการ จึงไม่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยสอดคล้องกับการวิจัยของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์
วัฒนา (2554) ท าการวิ จั ย เรื่ อง ปั จจั ยจู งใจกั บปั จ จั ยค้ าจุ นที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ ระดับ ความผู ก พัน และ
จงรักภักดีของพนั กงานระดับ ปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัท แจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศ
ไทย) จากัด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
ในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้
1. ด้านแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านที่ไม่สูงนัก ฝ่ายจัดการธุรกิจควรมีแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มระดับแรงจูงใจให้สูงขึ้ น เช่น ผู้บริหารควรสนับสนุนและส่งเสริมการทางานด้าน
ต่างๆ เพื่อให้การทางานประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ควรให้อิสระและอานาจการ
ตัดสิน ใจในการปฏิบัติงานแก่พนั กงานมากขึ้นควรมีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยเมื่อพนักงาน
ทางานส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่กาหนด ผู้ บริห ารควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริห ารงาน เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และควรมีค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานหารายได้ให้
มาก
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2. ด้านความจงรักภักดี
ความจงรั กภักดีของพนั กงานฝ่ ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก การสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ผู้บริหารควรปลูกจิตสานึกให้พนักงาน
ทางานอย่างสุจริต โปร่งใส รักษาผลประโยชน์ขององค์กร สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ สร้างทัศนะคติในการรักองค์กรเพื่อช่วยเหลือองค์กรเมื่อประสบปัญหา และกาหนด
แนวทางเพื่ อ ธ ารงรั ก ษาพนั ก งานไว้ กั บ หน่ ว ยงาน ลดการขอโอนย้ า ย ซึ่ ง จะท าให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น อัน จะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างรายได้ให้ กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยนี้เป็นศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กร และเพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของประเด็นของการขอย้ายหน่วยงาน ในการวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรนา
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เป็นเหตุของปัญหานอกจากการวิจัยนี้มาเป็นแนวทางในการไปทาวิจัย เช่น ใช้
ทฤษฎีของ Miner (1992) ซึ่งแบ่งแนวคิดเป็น 2 ด้าน คือ ความผูกพันด้านพฤติกรรม ความผูกพันด้าน
ทัศนคติ
ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาทรัพยากรมนุษย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์อย่างดี
ยิ่งจาก ดร.จันทิมา เอกวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาเพิ่มเติมในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วยดี รวมทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ตลอดจนบุคคลต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือ และมีส่วนทาให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้
สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี
บรรณานุกรม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน.” กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2559). “ทะเบียนรายชื่อพนักงาน.” นนทบุรี : สานักงานใหญ่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 1 มกราคม 2559.
ปริตา จิตรจรูญ. (2553). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทเอสซีลอร์ออพติ
คอลแลบอราทอรี (ประเทศไทย) จากัด.” การค้นคว้าอิสระบริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา. (2554). “ปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้าจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันและ
จงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในสานักงานของ บริษัท แจ็บเซ่น แอนด์ เจ็ส
เซ่น (ประเทศไทย).” บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

259

ลัดดาวัลย์ สาราญ. (2556). “การบริหารทรัพยากรมนุษย์.” กรุงเทพฯ : ทริปเปิ้ล กรุ๊ป.
สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่งชาติ. (2547) “กรณีศึกษาการมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล.” พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2556). “การสารวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
ภายนอกต่ อ การให้ บ ริ ก ารของสายงานรองผู้ ว่า การพั ฒนาธุ ร กิ จ (รวธ.) ประจาปี
2556.” กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2558). “การสารวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
ภายนอกต่ อ การให้ บ ริ ก ารของสายงานรองผู้ ว่า การพั ฒนาธุ ร กิ จ (รวธ.) ประจาปี
2558.” กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ศจี ทวี. (2558). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษั ท ชิ โ น – ไทย เอ็ น จี เ นี ย ริ่ ง แอนด์ คอนสตรั ค ชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Albert O. Hirschman. (1970). “Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms,
Organization, and States. Combridge.” MA: Haveard University Press. ISBN
0 – 674 – 02660 – 4.
EUREKA International. (2558). “การสารวจความผูกพัน ของพนักงานต่อ กฟผ. และค่า นิย ม
องค์การ กฟผ. ประจาปี 2558.” กรุงเทพฯ : สานักงานสถาบัน EUREKA International.
Herzberg, Frederrick, Bernard Mausner & Berbara Block Snyderman. (1959). “The
Motivation to Work. 2nd ed.” New York: John Wiley Sons Inc.
Miner, J. B. (1992). “Industrial – Organization Psychology.” New York : The State
University of New York at Buffalo.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ คือเพื่อศึกษาวัฒ นธรรมไทยผ่ านมวยไทยในผู้ฝึ กมวยไทยชาว
เกาหลีและเพื่อศึกษาความสอดคล้องในค่านิยมระหว่างไทยและเกาหลีโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กัน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีที่ได้รับการฝึกมวยไทย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนสอนมวยไทยในไทยและเกาหลี
รวม 47 คน แบ่งเป็นการตอบแบบสอบถาม 38 คน และตอบแบบสัมภาษณ์ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล ส่ว นบุคคล ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ มวยไทย ตอนที่ 3 ความคิดเห็นใน
วัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่แสดงออกผ่านการฝึกมวยไทย ส่วนของแบบสัมภาษณ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่แสดงออกผ่านการฝึกมวยไทยเช่นกัน ผลการศึกษาพบว่าความชื่ นชอบ
วัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย3.72) ในขณะที่เทคนิคมวยไทยเป็น
รูปธรรมในวัฒนธรรมไทยที่ผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีชื่นชอบอยู่ในระดับที่ต่ามาก (ค่าเฉลี่ย1.21)
คาสาคัญ: ความชื่นชอบ มวยไทย ค่านิยม ผู้ฝึกมวยไทย
ABSTRACT
The objectives of this research were to study Thai culture and value express
through Muay Thai among Korean Muay Thai practitioners and to study Korean value
system that matches to Muay Thai value system.
The quantitative and qualitative research mythologies were utilized in this
study. The research conducted among 47 of both male and female Korean Muay Thai
practitioners that have been training Muay Thai at Muay Thai gyms both in Thailand
and Korea. They were selected by the purposive sampling technique. The quantitative
data was collected through questionnaires from 38 Korean Muay Thai practitioners and
the qualitative data was collected through interview questions from 9 Korean Muay
Thai practitioners.
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The questionnaire was divided into three sections: The first one on General
Information of the respondents; the second one on background and knowledge about
Muay Thai and the third one on opinion on Thai culture and value express through
Muay Thai which including motivation in training Muay Thai, experience and benefits
from training Muay Thai and opinion on Thai culture and value express through Muay
Thai as well.
The results have found that the opinion on Thai culture and value express
through Muay Thai at a high level (3.72). However, Techniques in Muay Thai are a
concrete object of Thai culture that you appreciate at a very low level with 1.21.
Keywords: Appreciation, Muay Thai, Value system, Muay Thai Practitioners
บทนา
มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความโดดเด่นซึ่งมีความแตกต่างจาก kickboxing ในเรื่อง
ของการใช้ศอกและเข่าในการโจมตีคู่ต่อสู้ ซึ่งการโจมตีโดยใช้ศอกและเข่านั้นท่าให้มวยไทยมีความ
แตกต่างจากศิลปะการต่อสู้แขนงอื่นๆอีกด้วย ปัจจุบันมวยไทยได้ถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในรูปแบบ
ของภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์มวยไทยทีได้รับความนิยมที่สุดเรื่องหนึ่งคือองค์บาก ซึ่ งงดงามในเรื่อง
ของฉากและท่วงท่ามวยไทยจนท่าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
มวยไทยยังได้ถูกเผยแพร่และได้รับความนิยมไปสู่ผู้ชมทั่วสนามในต่างแดน (ศรันย์ บุญ
ประเสริฐ, 2010) ในรูปแบบของรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน เช่น เควัน (K-1) และ
Ultimate Fighting Championship (UFC) ที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลี และยังได้รับความ
นิยมจากผู้ชมไปทั่วโลก (Annabelle Tometich, 2015)
ศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือเทควันโดจากเกาหลีและมวยไทยจากไทย
แม้ว่าเทควันโดและมวยไทยนั้นใช้เทคนิคหมัดที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังเป็นที่รู้จักในเบื้องต้นเรื่อง
การเตะที่มีอานุภาพอีกด้วย (Blackbelt, 2001) ซึ่งเทควันโดจะได้รับการขนานนามว่าศิลปะการต่อสู้
โดยใช้การเตะและการต่อย ส่วนมวยไทยนั้นจะได้รับการขนานนามว่าศิลปะการต่ อสู้โดยใช้อวัยวะ
ร่างกายทั้ง 8 ส่วนเป็นอาวุธ โดยเน้นการใช้ศอกและเข่าเป็นข้อได้เปรียบในการต่อสู้และเป็นสิ่งที่ท่าให้
มวยไทยแตกต่างจากเทควันโดและศิลปะป้องตัวแขนงอื่นๆ
มวยไทยและเทควั น โดนั้ น ต่า งก็ เป็ น ศิล ปะการต่ อ สู้ ที่ มีค วามสอดคล้ อ งในค่า นิย มและ
หลักการปฎิบัติก่อนการเริ่มการต่อสู้ในเรื่องของการแสดงความเคารพ ซึ่งอาจะมีความต่างกันที่เทควัน
โดแสดงความเคารพด้วยการโค้งค่านับต่อคู่ต่อสู้ก่อนเริ่มการแข่งขัน ส่วนมวยไทยนั้นจะแสดงความ
เคารพต่อครู บ าอาจารย์ที่ซึ่งแสดงถึงพื้นฐานความส่ าคัญในวัฒ นธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย การแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในมวยไทยนั้นประกอบไปด้วย
พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ ดนตรีประกอบการร่ายร่ากับท่วงท่าต่างๆที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบต่อผู้ชมใน
สนามไปทั่วโลกและรวมไปถึงผู้ฝึกมวยไทยเองด้วย
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นอกจากนี้สิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเกาหลี คือร้อยละ 50
ของประชากรเกาหลี 49 ล้ านคนรับประเพณีพิ ธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาพุทธร้อยละ30
ศ า ส น า ค ริ ส ต์ ร้ อ ย ล ะ 2 5 ลั ท ธิ ข ง จื้ อ ร้ อ ย ล ะ 0 . 2 แ ล ะ ลั ท ธิ นั บ ถื อ พ่ อ ม ด ห ม อ ผี
(NewWorldEncylopedia, 2015) ซึ่งศาสนาพุทธและลัทธิขงจื้อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ มีอิทธิพล
ทั้งต่อประเทศไทยและเกาหลีตามล่าดับ
ชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ยังมีความชื่นชอบที่คล้ายกัน ได้แก่ชื่นชอบในการรับประทาน
อาหารรสเผ็ด มีค่านิยมในการให้ความเคารพต่อนับถือผู้อาวุโสและให้ความส่าคัญกับผู้อาวุโสมาเป็น
อันดับแรก หากมีการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อาวุโส ผู้อาวุโสจะเป็นผู้เริ่มรับประทานอาหารก่อน
จึงสามารถรับประทานได้ นอกจากนี้กระแสเกาหลีฟีเวอร์ยังท่าให้ประเทศไทยและประเทศเกาหลีเป็น
เหตุในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในบางประการ อย่างเช่นชาวไทยและชาวเกาหลีชื่นชอบจับจ่ายใช้
สอยซื้อสินค้าที่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์หรือสินค้าต่างๆที่ถูกน่าเสนอโดยดารานักร้องที่ชื่นชอบ
ยกตัวอย่างเช่นเครื่องส่าอาง โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพียงแค่ต้องการมีความคล้ายคลึง
กับ ดารานั กร้ องที่ ตนชื่น ชอบ (Huang X, 2009) ค่ านิย มนี้เ ป็น แรงจูงใจส่ า คัญ ที่ท่า ให้ ค นจ่า แนก
ความส่าคัญของมูลค่าของสิ่ งนั้นๆ ซึ่งค่านิยมที่สอดคล้องกันนี้เป็นสิ่งที่ท่าให้บุคคลรู้สึกถึงความพึง
พอใจและสมบู ณ์แบบ หากค่านิยมนั้นไม่สอดคล้องกันจะมีนัยยะถึงความไม่พึงพอใจหรือความไม่
สมบูรณ์แบบในสิ่งนั้นๆ (Decision-Making-Confidence.com)
ปัจจุบันความนิยมของมวยไทยนั้นเห็นได้ชัดเจนมากขึ้ นจากรายการทางโทรทัศน์แข่งขัน
มวยไทยที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีได้แก่ รายการ MKF Ultimate Victor, TAS และ MAXFC ซึ่งล้วน
แต่เป็ นรายการแข่งขัน ศิลปะการต่อสู้โ ดยใช้มวยไทยในการแข่งขัน และถ่ายทอดทางช่อง KBSN
SPORTS, SPOTV และ IB SPORTS ในประเทศเกาหลี ต ามล่ าดั บ ซึ่ งในรายการ MACFC KOREA
ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจ่านวนถึง 117 คน (WWW.MAXFC.TV.COM) จากเอกสาร
ข้อมูลที่กล่าวมายังข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้ฝึกมวยชาวเกาหลีมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและชื่น
ชอบในวัฒนธรรมไทย
จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและเกาหลีใต้ที่เกี่ยวกับความชื่นชอบวัฒนธรรมไทย
ในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีก่อให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมไทยผ่านมวยไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี
ความเข้าใจในค่านิย มที่สอคคล้ องกันระหว่างไทยและเกาหลี ท่าให้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยผ่านทางมวยไทยและค่านิยมผ่านทางมวยไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี และ
ความสอดคล้องในค่านิยมของไทยและเกาหลี เพื่อจะได้น่าข้อมูลผลการวิจัยที่ค้นพบ ไปพัฒนาในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านทางมวยไทยและค่านิยมที่สอดคล้องกันจากการฝึกมวยไทยระหว่างสอง
ประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านการฝึกมวยไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี
2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างค่านิยมของไทยและค่านิยมเกาหลี
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะได้ด่าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ผู้ ฝึ กมวยไทยชาวเกาหลี ที่ ฝึ กมวยไทยตั้งแต่ ในอดีต จนถึง ปี 2559 ใน
โรงเรียนสอนมวยไทยทั้งในประเทศไทยและประเทศเกาหลี ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเก็บข้อมูล โดยเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 47
คน โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จ่านวน 38 คน และใช้
เครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ จ่านวน 9 คน โดยได้ท่าการแจกแบบสอบถาม ณ โรงเรียนสอน
มวยไทยที่ได้ก่าหนดไว้พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ส่งถึงผู้ฝึกมวยไทย
ชาวเกาหลีโดยตรง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ
ศึกษาความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี
แบบสอบถาม ได้แบ่งส่วนโครงสร้างของเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นค่าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ศาสนา อาชีพ จ่านวนครั้งการเดินทางมายังประเทศไทย กีฬาที่เคยเล่น ความถี่ในการออก
ก่าลังกายต่อสัปดาห์
ตอนที่ 2 เป็นค่าถามเกี่ยวกับความเป็นมาและความรู้ในมวยไทยของผู้ฝึกมวยไทยชาว
เกาหลี
ตอนที่ 3 เป็นค่าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่แสดงออกผ่าน
การฝึกมวยไทย ก่าหนดค่าตอบเป็นแบบ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale)
แบบสัมภาษณ์ ได้ออกแบบเป็นค่าถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้
อย่างเต็มที่ในความรู้ทางด้านมวยไทย ซึ่งคาดว่าจะเป็นค่าตอบที่แน่นอน สมบูรณ์ ตรงกับสภาพความ
เป็นจริงมากกว่าที่จ่ากัดวงให้ตอบ
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปยังผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีทั้งในประเทศไทย
และประเทศเกาหลี
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี (Appreciation of
Thai culture in Korean Muay Thai practitioners) มีจุด ประสงค์เ พื่อศึก ษาวัฒ นธรรมไทยผ่ า น
การฝึกมวยไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีและศึกษาความสอคล้องระหว่างค่านิยมของไทยและเกาหลี
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ส อบถามผู้ ฝึ ก มวยไทยชาวเกาหลี จ่ า นวน 47 คน โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ น่าเสนอการผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอนดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ส่ ว นบุคคลในการตอบแบบสอบถามของผู้ ฝึ กมวยไทยชาว
เกาหลี
พบว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 90) มีอายุ 31-35ปี (ร้อยละ
23.68) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63.16) ไม่มีศาสนา (ร้อยละ 52.63) เป็นนักเรียน
และนักธุรกิจ (ร้อยละ36.84) เท่าๆกัน
ข้อมูลการเดินทางมายังประเทศไทย พบว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี ส่วนใหญ่เดินทางมา
ประเทศไทยตั้งแต่ 2-5 ครั้ง (ร้อยละ42.11) เดินทางมาประเทศไทย 1 ครั้ง (ร้อยละ 26.32) เดินทาง
มาประเทศไทย10 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ18.42) เดินทางมาประเทศไทย 6-10 ครั้ง (ร้อยละ13.16)
ข้อมูลประเภทการออกก่าลังกาย กีฬ า ศิลปะการต่อสู้ พบว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี เคย
ฝึกกีฬาหรือศิลปะการต่อสู้ประเภทอื่นๆ เช่น บาสเก็ตบอล ว่ายน้่า และคาราเต้ (ร้อยละ31.82) เท
ควันโด (ร้อยละ21.21) มวยสากล (ร้อยละ19.70) ฟุตบอล (ร้อยละ9.09) ยูโด แบดมินตันและเบส
บอล (ร้อยละ4.55) มวยปล้่า (ร้อยละ3.03) และเทนนิส (ร้อยละ1.52)
2. ผลการวิเคราะห์ความรู้ เกี่ยวกับ มวยไทย พบว่าผู้ฝึกมวยไทยมีความรู้ เกี่ยวกับมวย
ไทยก่อนเดินทางมายังประเทศไทย (ร้อยละ92.11) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมวยไทยก่อนเดินทางมายัง
ประเทศไทย (ร้อยละ7.89) และพบว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีรู้จักมวยไทยจากโทรทัศน์ (ร้อยละ
50.00) จากเพื่อน (ร้อยละ18.42) จากภาพยนตร์ (ร้อยละ13.16) จากสื่ออื่นๆเช่นอินเตอร์เน็ต (ร้อย
ละ7.89) จากข่าวกีฬา (ร้อยละ5.26) จากนิตยสารกีฬาและเคยเห็นในประเทศไทย (ร้อยละ 2.63)
ข้อมูลระยะเวลาการฝึกมวยไทย พบว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีฝึกมวยไทยมานานกว่า 2 ปี
ขึ้นไป (ร้อยละ 71.05) นานกว่า 1 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 28.95) ได้รับการฝึกมวยไทยในประเทศเกาหลี
(ร้อยละ 57.89) ได้รับการฝึกมวยไทยในประเทศไทย (ร้อยละ 23.68) ได้รับการฝึกมวยไทยทั้ง 2
ประเทศ (ร้อยละ 13.16) เดิมได้รับการฝึกที่ประเทศเกาหลีและมาฝึกที่ประเทศไทยเพิ่มเติม (ร้อยละ
5.26) พบว่าเคยศึกษาประวัติศาสตร์มวยไทย (ร้อยละ 71.05) ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์มวยไทย
(ร้อยละ28.95)
ผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีเคยรับชมมวยไทยมากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ71.05) 16-20
ครั้ง (ร้อยละ15.79) 11-15 ครั้ง (ร้อยละ7.89) น้อยกว่า 6 ครั้ง (ร้อยละ5.26) และพบว่าผู้ฝึกมวยไทย
ชาวเกาหลี ห าโรงเรี ย นสอนมวยไทยเพื่ อ ฝึ ก มวยไทยโดยมี เ พื่ อ นแนะน่ า (ร้ อ ยละ44.74) จาก
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อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ31.58) อื่นๆเช่น สมัครโดยตรงกับทางโรงเรียนสอนมวยไทย (ร้อยละ13.16) จาก
โทรทัศน์ (ร้อยละ10.53)
3. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่แสดงออกผ่านการฝึกมวยไทย
ในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี โดยการแบ่งความคิดเห็นต่างๆในวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่แสดงออก
ผ่านการฝึกมวยไทย ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.72) เมื่อจ่าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้ฝึก
มวยไทยชาวเกาหลีรู้สึกแข็งแรงเมื่อฝึกมวยไทยอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.66) รองลงมาได้แก่ สามารถ
สร้างความมั่นใจในตัวเองเมื่อฝึกมวยไทย (ค่าเฉลี่ย 4.53) มีสมาธิดีขึ้นและรู้ถึงแก่นแท้ของการต่อสู้
แบบไทยเมื่อ ฝึ กมวยไทยมีค่า เฉลี่ ยระดับสู งที่เ ท่า กัน (ค่าเฉลี่ ย 4.47) ฝึ กมวยไทยเพื่อป้ องกั นตั ว
(ค่าเฉลี่ย 4.42) ในขณะที่เทคนิคมวยไทยเป็นรูปธรรมในวัฒนธรรมไทยที่ชื่นชอบซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ต่า
มาก (ค่าเฉลี่ย 1.21)
4. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่แสดงออกผ่านการฝึกมวยไทย
จากการตอบแบบสัมภาษณ์จ่านวน 9 รายสรุปได้ว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีรู้จักมวยไทยจากรายการ
K1 และ UFC จากทางอินเตอร์เน็ต จากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน มีนักมวยไทยที่ชื่นชอบได้แก่
แสนชัย ส. คิงสตาร์ บัวขาว บัญชาเมฆ น่าศักดิ์น้อย ยุทธการก่าธร และนักมวยไทยคนอื่นๆอีกเช่น
สามกอ เกียรติมนต์เทพ สามารถ พยัคฆ์อรุณ สมรักษ์ ค่าสิงห์ และGiorgio Petrosyan ส่วนใหญ่รู้จัก
การไหว้ครูหรือร่ามวยและสามารถอธิบายการไหว้ครูและร่ามวยได้ว่าเป็นมารยาทที่ แสดงต่อพ่อแม่
ครู และเทพเจ้า และทราบดีว่าผู้ฝึกมวยไทยต้องแสดงการไหว้ครูหรือร่ามวยการก่อนการแข่งขัน ผู้ฝึก
มวยไทยชาวเกาหลีคิดว่าเทคนิคมวยไทยเช่นเทคนิคการเตะ การศอก และเข่าเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจน
ในวัฒนธรรรมไทยและมีค่านิยมระหว่างไทยและเกาหลี ทสี่ อดคล้องกันในเรื่องของการเคารพต่อครูบา
อาจารย์ พ่อแม่ และส่วนน้อยพบว่าเป็นเพศหญิง ซึ่งเริ่มต้นจากฝึกมวยไทยเพื่อลดน้่าหนัก และมี
บางส่วนไม่เคยทดลองการไหว้ครูหรือร่ามวยแต่สามารถอธิบายได้ว่าการไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยหรือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ นอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นที่ว่า
ค่านิยมไทยและค่านิยมเกาหลีไม่มีความสอดคล้องกัน
ผลสรุ ป การวิ จั ย พบว่ า ความชื่ น ชอบวั ฒ นธรรมไทยในผู้ ฝึ ก มวยไทยชาวเกาหลี อ ยู่ ใ น
ระดับสูง ผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีรู้สึกแข็งแรง สามารถสร้างความมั่นใจในตัวเอง มีสมาธิดีขึ้นและรู้ถึง
แก่นแท้ของการต่อสู้แบบไทยเมื่อฝึกมวยไทย โดยภาพรวมผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีเห็นว่ามีความ
สอดคล้องในค่านิยมไทยและค่านิยมเกาหลีโดยเฉพาะในเรื่องของการเคารพต่อครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส
และบางส่วนเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกันในค่านิยมระหว่างสองประเทศเนื่องจากไทยและเกาหลีมี
ความแตกต่างกันมากในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมไปถึงการใช้ชีวิตในประจ่าวันของ
คนทั้งสองประเทศ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุป
การศึกษาความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ความคิดเห็นในวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่แสดงออกผ่านการฝึกมวยไทย ภาพรวมอยู่ในระดับสูง
เมื่อจ่าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีรู้สึกแข็งแรงเมื่อฝึกมวยไทยอยู่ในระดับสูง
รองลงมาได้แก่ การฝึกมวยไทยสร้างความมั่นใจในตัวเอง มีสมาธิที่ดีขึ้นเมื่อฝึกมวยไทยและรู้ถึงแก่น
แท้ข องการต่ อสู้ แบบไทยเมื่ อฝึ กมวยไทยมี ค่า เฉลี่ ย ระดับ สู ง ที่เ ท่า กัน ฝึ กมวยไทยเพื่อ ป้อ งกั นตั ว
ในขณะที่เทคนิคมวยไทยเป็นรูปธรรมในวัฒนธรรมไทยที่ชื่นชอบซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ต่ามาก
ผลการสัมภาษณ์ผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีจ่านวน 9 รายเป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 1 ราย
พบว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีทั้ง 9 ราย รู้จักมวยไทยจากรายการทางโทรทัศน์ K1และ UFC จากทาง
อินเตอร์เน็ต สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ซึ่งเคยเรียนมวยไทยมาก่อนและชักชวนให้ไปฝึกมวยไทย
มีนักมวยไทยที่ชื่นชอบได้แก่แสนชัย บัวขาว น่าศัก ดิ์น้อย ส่วนใหญ่รู้จักการไหว้ครูหรือร่ามวยและ
สามารถอธิบายการไหว้ครูและร่ามวยได้ว่าเป็นมารยาทที่แสดงต่อพ่อแม่ ครู และพระเจ้า และทราบดี
ว่าผู้ฝึกมวยไทยต้องแสดงการไหว้ครูหรือร่ามวยการก่อนการแข่งขัน ผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีคิดว่า
เทคนิคมวยไทยเช่นเทคนิคการเตะ การศอก และเข่าเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในวัฒนธรรรมไทยและมี
ค่านิยมระหว่างไทยและเกาหลีทสี่ อดคล้องกันในเรื่องของการเคารพต่อครูบาอาจารย์ พ่อแม่
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลี
พบว่าผู้ฝึกมวยไทยชาวเกาหลีเดินทางมาประเทศไทย 2-5 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 42.11) มีความรู้ในมวยไทย
ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 92.11) เคยศึกษาประวัติศาสตร์มวยไทยและเคยชมมวยไทย
มากกว่า 20 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 71.05) รู้จักมวยไทยจากโทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 50.00) เพื่อนแนะน่าในการหา
โรงเรียนสอนมวยไทยเพื่อฝึกมวยไทย (ค่าเฉลี่ย 44.74) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิฆัมพร เอี่ยม
เรไร (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชาติในกีฬามวยไทย พบว่า สื่อมวยไทย" ทั้ง
4 ประเภทมีระดับในการสร้างอัตลักษณ์ "ความเป็นชาติ" ต่างกัน มวยไทยที่ลุมพินี สร้าง "ความเป็น
ไทย" มากที่ สุ ด ตามมาด้ ว ยมวยไทยทางโทรทั ศ น์ ภาพยนตร์ ม วยไทย และคลิ ป มวยไทยใน
youtube.com ขณะที่คลิปมวยไทยใน youtube.com สร้าง "ความเป็นอื่น" มากที่สุดตามมาด้วย
ภาพยนตร์มวยไทย มวยไทยทางโทรทัศน์ และมวยไทยที่เวทีลุมพินี
ผลจากวิจัยที่กล่าวด้านบนสามารถสรุปในทางกลับกันได้ว่า หากกลุ่มตัวอย่างไม่มี ความรู้
เกี่ยวกับมวยไทย ไม่เคยรับชมมวยไทยจากช่องทางใดๆ มาจากประเทศหรือมีวัฒนธรรมค่านิยมที่
ต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการฝึกมวยไทยหรือมีปัญหาต่อการเป็นผู้ฝึกมวยไทยที่ดี ซึ่งสามาถอ้างได้จาก
วิจัยของเฮนรี่ Henry (2013) ที่ว่ากผลประโยชน์จากการศึกษามวยไทยเป็นผลพวงของการพัฒนาภูมิ
ปัญญาและความกล้าหาญ
2. ระบบค่านิยมเกาหลีที่สอดคล้องค่านิยมไทย ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่
ตรงกันว่า ระบบค่านิยมเกาหลีที่สอดคล้องค่านิยมไทยโดยเฉพาะความสุภาพและความเคารพต่อพ่อ
แม่ ครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส ซึ่งวิธีการนั้นจะแตกต่างกันออกไป เช่น ชาวเกาหลีแสดงความเคารพ
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ต่อครู บ าอาจารย์ พ่อ แม่แต่จ ะไม่มี พิธีการแสดงความเคารพอย่ างไหว้ครูห รื อร่ามวย ซึ่ง ผลการ
วิเคราะห์นี้จะสอดคล้องกับงานของเทอรรี่ (Terry Miller 2009) ที่อ้างถึงพิธีการไหว้ครูเป็นพื้นฐาน
ส่าคัญในวัฒนธรรมไทยในการให้เกียรติครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้ที่เรียนทางด้านศิลปศาสตร์ หรือผู้ที่
เรียนเกี่ยวกับดนตรีเช่นการเต้นร่า การขับร้องหรือการแสดงต่างๆหรือที่ไม่มีดนตรีเช่นมวยไทย ที่ศิษย์
นั้นจะต้องสถาปนาตนต่อครู รวมไปถึงครูในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ได้รับเกียรตินี้ด้วย ส่วนงาน
ของ แจจังซอง Jae Jung Song (2005) ที่อ้างว่าหนึ่งในหลักค่าสอนที่ส่าคัญที่สุดของขงจื้อที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมคืออายุหรืออาวุโส ผู้เยาว์จะถูกสอนเสมอว่าให้เคารพต่อพ่อแม่ของตน หาก
ผู้ใดไม่แสดงเคารพต่อผู้อาวุโสนั้นจะถูกมองว่าไม่ได้รับการอบรบสั่งสอนที่ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่องความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยในผู้ฝึกมวยไทยจากชาติอื่นๆ ซึ่งจะได้
ทัศนคติที่แตกต่างกัน
2. ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกมวยไทยของชาวต่างชาติ ซึ่งจะทราบถึงเหตุผล
ในการฝึกมวยไทยของชาวต่างชาติ
3. ควรศึกษาเรื่องทัศนคติของชาวเกาหลีต่อมวยไทย ซึ่งจะทราบถึงทัศนคติหลายๆแง่มุม
ของชาวเกาหลีต่อมวยไทย
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อ สั ง เคราะห์ ง านวิ จัย ด้ว ยวิ ธีวิเ คราะห์ อ ภิมานเกี่ย วกั บ
ความเครีย ดในงานของพนักงานในประเทศไทยย้อนกลับไป 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลที่จาแนกตามประเภทของหน่วยงาน 3 ประเภท
คือ ราชการ รั ฐวิส าหกิจ และเอกชน 2. เพื่อ วิเคราะห์ ขนาดของอิทธิพลที่จาแนกตามปีที่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 5 ปี คือ ปี พ.ศ. 2544-2548 ปี พ.ศ. 2549-2553 และปี พ.ศ.
2554-2558 3. เพื่อวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลที่จาแนกตามกลุ่มตัวแปร 3 กลุ่ม คือ ด้านองค์การ
ด้านสภาพแวดล้อม และ ด้านบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เรื่องความเครียด ที่
มีการใช้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
ในการทางานจานวน 66 เล่ม ดัชนีบอกขนาดของความสัมพันธ์ ตามสูตรของ Glass’s r ถูกนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบคัดเลือกงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
และแบบบันทึกข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1.พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานราชการ มีค่าขนาด
อิ ท ธิ พ ล (Effect Size) ของความเครี ย ดในงานเท่ า กั บ 0.368 0.290 และ 0.276 ตามล าดั บ
2. พนักงานที่ทางานในปี พ.ศ. 2549-2553 ปี พ.ศ. 2554-2558 และปี พ.ศ. 2544-2548 มีค่าขนาด
อิทธิพล (Effect Size) ของความเครียดในงานเท่ากับ 0.366 0.355 และ 0.238 ตามลาดับ 3.ตัวแปร
ด้านองค์การ ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม และตัวแปรด้านบุคคล มีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) ของ
ความเครียดในงานเท่ากับ 0.417 0.394 และ 0.292 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความเครียดในงาน, การวิเคราะห์อภิมาน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to synthesize research on job stress of
person since 2001-2015 using meta-analysis. The specific objectives were;
1. To analyze the effect size with can be classified into 3 sectors namely;
public, state enterprise and private enterprise.
2. To analyze the effect size with can be classified under 3 periods of time;
2001-2005, 2006-2010 and 2011-2015.
3. To analyze the effect size with can be classified into 3 groups of variables
as follows; organizational variables, environmental variables and personal variables.
The sample of 66 studies which consisted of theses, master projects and
independent studies in graduate colleges in the title of job stress was selected by
purposive sampling. The samples used coefficient correlation to find out relationship
between variables and job stress. Effect size index with Glass’s r formula were used to
analyze data in this research. Research instruments were sample selection form,
evaluation form of research quality and data record form. Statistics used to analyze
data were frequency and percentage.
The research results found that
1. Personnel in private sector, state enterprise and public had job stress with
effect size of 0.368, 0.290 and 0.276 respectively.
2. Working in the years 2006-2010, 2011-2015 and 2001-2005, personnel had
job stress with effect size of 0.366, 0.355 and 0.238 respectively.
3. About organizational, environmental and personal variables, personnel had
job stress with effect size of 0.417, 0.394 and 0.292 respectively.
Keywords: Job Stress, A Meta-analysis
บทนา
ปัจจุบันนี้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้องค์การไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่
ได้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันมากที่สุด และที่สาคัญทุกองค์การ
ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โดยปราศจากบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติการระดับ
ล่าง ทุกคนเป็นส่วนในการขับเคลื่อนองค์การทั้งสิ้น (ฐาปนี วังกานนท์, 2556)
การที่บุคคลจะทางานให้กับองค์การได้ดีมากน้อยเพียงใดนั้น ล้วนมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มากมายทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตัวบุค คล ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์การ ด้าน
ความสาเร็จ และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้บุคลากรในองค์การ
เกิดความเครียด เนื่องจากบุคคลย่อมตั้งความหวังและความตั้งใจในการทางานไว้ระดับหนึ่ง แต่ถ้า
องค์การไม่สนับสนุนทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จดั่งที่มุ่งหวังไว้ ย่อมเกิดความผิดหวัง ไม่พอใจ
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ในงาน เกิดความกดดันภายในจิตใจ จนกลายเป็นความเครียดได้ และถ้าได้รับการแก้ไขก็จะทาให้
บุคคลนั้นเกิดความเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ ขาดแรงจูงใจในการทางาน หรือทางานด้อยคุณภาพ และ
หาทางหลีกเลี่ยงด้วยวิธีการต่างๆ จนในที่สุดถึงขั้นลาออกจากงาน (นริศรา วงศ์เลย, 2551) ปัญหาที่
องค์กรส่วนใหญ่ต้องพบเจอคือปัญหาความเครียดในการทางาน ซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งจาก
องค์การและตัว บุ คคล ความเครี ย ดส่ งผลกระทบต่อบุคลากรและต่อประสิ ทธิภ าพต่อการทางาน
โดยตรง ตั ว อย่ า งของความเครี ย ดที่ เ ห็ น กั น โดยทั่ ว ไป เช่ น แรงกดดั น ในการท างานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาด การที่จะต้องทางานให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด แรงกดดันจากหัวหน้างาน และแรง
กดดันจากการทางานกับผู้ร่วมงาน (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2555)
ในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการนาแนวคิดเรื่อง “ความเครียดในงาน” มา
ทาการศึก ษาอย่ างต่อเนื่ อง โดยส่ ว นใหญ่มีก ารศึก ษาเกี่ยวกับปั จจัย ความสั ม พันธ์ ที่เกี่ ยวข้ องกั บ
ความเครียดในงาน ซึ่งผลการวิจัยเหล้านั้นพบว่ามีความหลากหลายและยังมีผลสรุปที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ทาให้ไม่สามารถหาข้อสรุ ปที่เป็ นข้อยุติได้ว่า แท้จริงแล้ว ตัว แปรใดบ้างที่มีผลต่อความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในงาน ดังนั้นการนาผลการวิจัยมาทบทวนอย่างมีระบบจะช่วยให้หาข้อสรุปและหาข้อยุติ
ในการศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อความเครียดในงานได้ การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง เทคนิคการ
วิจัยตามระเบีย บวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นาผลการวิจั ยจากหลายๆ งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็น
ปัญหาวิจั ยเดีย วกันมาศึกษาวิเคราะห์ ด้ว ยวิธีทางสถิติห รือวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพและ
นาเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบทาให้ได้คาตอบ ปัญหาวิจัยที่ต้องการซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวางและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น โดยการสังเคราะห์งานวิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สาคัญคือ งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง
ให้ ข้ อ ค้ น พบแต่ ล ะมุ ม ของปรากฏการณ์ ที่ นั ก วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษา และเมื่ อ น ามาผลการวิ จั ย มา
สังเคราะห์รวมกัน ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับจาก
งานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
จึงทาให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับความเครียดในงานของบุคลากร
ผู้วิจัยดาเนินการเลือกศึกษาการวิเคราะห์อภิมานในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาข้อสรุป และเป็นแนวทางที่
สามารถนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์การต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความเครียดในงานของพนักงานใน
ประเทศไทยย้อนกลับไป 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2558 เพื่อหาขนาดอิทธิพล ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์ ขนาดของอิทธิพลที่จาแนกตามประเภทของหน่วยงาน 3 ประเภท คือ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
2. เพื่อวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลที่จาแนกตามปีที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลา
ละ 5 ปี คือ ปี พ.ศ. 2544-2548 ปี พ.ศ. 2549-2553 และปี พ.ศ. 2554-2558
3. เพื่อวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลที่จาแนกตามกลุ่มตัวแปร 3 กลุ่ม คือ ด้านองค์การ ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านบุคคล
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กรอบแนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัย
ตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย
1.ปีที่พิมพ์
2.หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
3.กลุ่มของตัวแปร

ความเครียดในงาน

ขอบเขตในการวิจัย
1. เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เพื่อหาขนาดอิทธิพลตามหน่วยงานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล ปีที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และประเภทของกลุ่มตัวแปร
2. เวลาตั้งแต่ เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
3. ประชากร งานวิจั ย เกี่ ยวกั บความเครี ยดในการท างานจากฐานข้อมู ล Thailis จาก
เว็บไซต์ http://tdc.thailis.or.th โดยใช้คาสาคัญที่สืบค้นข้อมูลคือ job stress จากการศึกษาค้นคว้า
มีจานวนทั้งสิ้น 156 เล่ม
วิธีการวิจัย
ประชากร
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความเครี ย ดในการท างานจากฐานข้ อ มู ล Thailis จากเว็ บ ไซต์
http://tdc.thailis.or.th ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ ของสถานบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทย จัดทาโดยสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จั ดทาไว้ โดยใช้
คาสาคัญที่สืบค้นข้อมูลคือ job stress จากการศึกษาค้นคว้ามีจานวนทั้งสิ้น 156 เล่ม
วิธีการสุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธีก ารเลื อกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยผู้ วิ จั ยได้ ค้น คว้า จาก
ฐานข้อ มู ล Thailis จากเว็ บ ไซต์ http://tdc.thailis.or.th ใช้ คาส าคัญ ที่ สื บค้ น ข้ อมู ล job stress
เขตข้อมูลเลือกชื่อเรื่อง ค้นหาทุกสถาบัน ชนิดเอกสาร เลือก วิทยานิพนธ์ ปีที่ค้นคว้า ตั้งแต่ พ.ศ.
2544 – 2558 มีข้อมูลจานวน 109 รายการ ผู้วิจัยเลือกเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่มีการใช้ค่าสัม ประสิทธ์
สหสัมพันธ์ (r) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพั นธ์กับความเครียดในการทางาน เมื่อ
คัดเลือกงานวิจัย สามารถนามาวิเคราะห์งานวิจัยได้จานวน 66 เล่ม
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบบั น ทึกข้อมูล เป็ นแบบฟอร์มที่ส ร้างขึ้นมาโดยมีข้อคาถามที่จะต้องกรอกข้อมู ล
ดังต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ ม ที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ได้ แ ก่ ชื่ อ งานวิ จั ย ตั ว แปรสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียดในการทางาน ค่าความสัมพันธ์ (r) ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ระดับความเครียด ระดับตัว
แปรสัมพันธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ประเภทของงานวิจัย จานวนข้อของวัตถุประสงค์ จานวนกลุ่มตัวอย่าง อาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง สังกัดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้วิจัย จานวนผู้วิจัย
สถาบันการศึกษา สาขาวิชา
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย
1. งานวิจั ยเชิงสหสั มพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในงานของบุคลากร ที่มีคา
สาคัญว่า “Job stress”
2. งานวิจั ยที่มีข้อมูล ทางสถิติเพียงพอต่อการนาไปคานวณตามวิธีการวิเคราะห์
อภิมาน
3. งานวิจัยผ่านการประเมินคุณภาพงานวิจัย
2. แบบคัดเลือกงานวิจัย เป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยมีรายการ ดังนี้
- เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ. 2544-2558
- เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยการใช้ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และความเครียดในงาน
3. แบบประเมิน คุณ ภาพงานวิ จัย ของงานวิ จั ยเล่ ม นี้ ได้ป ระเมิ น จากความชัด เจนของ
ประเด็นต่อไปนี้ 1.หัวข้อ 2. ปีที่ตีพิมพ์ 3. กลุ่มตัวอย่าง 4. ตัวแปร 5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ โดยแต่ละ
หัวข้อจะให้ประเมินโดยมีค่าคะแนน 0-4 คะแนน แต่ละคะแนนมีความหมาย ดังนี้
0 หมายถึง ไม่มีความชัดเจน
1 หมายถึง มีความชัดเจนเล็กน้อย
2 หมายถึง มีความชัดเจนปานกลาง
3 หมายถึง มีความชัดเจนมาก
4 หมายถึง มีความชัดเจนมากที่สุด
การประเมินคุณภาพงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจานวน 5 ท่าน ร่วมกันพิจารณาความชัดเจน
ใน 5 ประเด็นขั้นต้น โดยแต่ละหัวข้อจะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป คือ มีความชัดเจนมาก และมี
ความชัดเจนมากที่สุด
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Thailis โดยกรอกข้อมูลล็อกอิน และทาการค้นหาข้อมูล โดย
สืบค้นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559 เมื่อได้ข้อมูลผู้วิจัยได้นาข้อมูลกรอกลงใน
แบบฟอร์มที่ได้จัดเตรี ยมไว้ และมีการตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่มีความ
ผิดพลาดก่อนนาไปวิเคราะห์
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยการใช้ความถี่ และร้อยละ
2. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดัชนีบอกขนาดของความสัมพันธ์ ตามสูตรของ Glass’s r (Glass’s
r อ้างถึงใน อุทุมพร จามรมาน, 2531) ดังนี้
r=√

∑ki=1 ri2
k

k หมายถึง จานวนงานวิจัย
r หมายถึง ขนาดอิทธิพล
ri หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดในงานจาแนกตาม หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล จานวนงานวิจัย ร้อยละ
ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)
ราชการ
25
37.88
0.276
รัฐวิสาหกิจ
5
7.58
0.290
เอกชน
36
54.54
0.368
รวม
66
100.00
จากการศึ ก ษาพบว่ า พนั กงานเอกชนมีร ะดั บ ความเครี ย ดสู ง สุ ด รองลงมาเป็ น พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานราชการ ตามลาดับ โดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.368
0.290 และ 0.276 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดในงานจาแนกตาม ปีที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2544-2548
พ.ศ. 2549-2553
พ.ศ. 2554-2558
รวม

จานวนงานวิจัย

ร้อยละ

ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)

15
43
8
66

22.73
65.15
12.12
100.00

0.238
0.366
0.355

จากการศึกษาพบว่าปี พ.ศ. 2549-2553 พนักงานมีความเครียดสูงสุด รองลงมาเป็น ปี พ.ศ.
2554-2558 และปี พ.ศ. 2544-2548 ตามลาดับ โดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.366
0.355 และ 0.238 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดในงานจาแนกตาม กลุ่มของตัวแปร
กลุ่มของตัวแปร
บุคคล*
สภาพแวดล้อม**
องค์การ***
รวม

จานวนตัวแปร

ร้อยละ

ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)

205
17
84
306

66.99
5.56
27.45
100.00

0.292
0.394
0.417

* ตัวแปรด้านตัวบุคคล หมายถึง ความพึงพอใจในด้านต่างๆ อาทิเช่น พึงพอใจในหน้าที่
ภาระงานที่รับผิดชอบ ผลตอบแทนหรือรายได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น คุณลักษณะ
ส่ว นบุ คคล เช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง การฟันฝ่ า อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้
ความสามารถในตนเอง เป็นต้น รวมถึงตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตวิทยา เช่น ทัศนคติในเรื่อง
ต่างๆ ความมุ่งสาเร็จ คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันในองค์การ เป็นต้น
** ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง บริบทรอบข้างตัวบุคคล ทั้ง การสนับสนุนทาง
สังคม ความสัมพันธ์กับชุมชน ความสัมพันธ์ในครอบครัว
*** ตัวแปรด้านองค์การ หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะองค์การ อาทิเช่น การ
รับรู้นโยบายการบริหารองค์การ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงความ
ขัดแย้ งที่ เกิด ขึ้น ภายในองค์ การ ความสั มพั นธ์ร ะหว่ างบุคคลในองค์ การทั้ง ผู้ บัง คับ บัญชา เพื่อ น
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
จากการศึ กษาพบว่ า กลุ่ ม ของตั ว แปรด้ า นองค์ก าร ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในงานสู ง สุ ด
รองลงมาเป็นตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม และตัวแปรด้านบุคคล ตามลาดับ โดยมีค่าขนาดอิทธิพล
(Effect Size) เท่ากับ 0.417 0.394 และ 0.292 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าพนักงานเอกชนมีระดับความเครียดสู งสุด รองลงมาเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานราชการตามลาดับ โดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.368
0.290 และ 0.276 ตามลาดับ
ความเครียดในงานของพนักงานเอกชนสูงกว่าพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยน่าจะมี
สาเหตุมาจาก ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบจานวนมาก องค์การมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง แตกต่างจาก
รั ฐ วิส าหกิจ และองค์ การภาคราชการ ซึ่ง หน่ ว ยงานเอกชนมี ค วามมั่ นคงในการท างานน้อ ยกว่ า
เพราะว่าหน่วยงานเอกชนมีโอกาสในการประสบปัญหาทางธุรกิจได้มากกว่า
ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น องค์การภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อ
การทางานของพนักงานในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น รูปแบบการทางานที่ต้องปรับให้
ทันยุคทันสมัย การทางานแข่งกับเวลาเพื่อให้ได้ผลงานในปริมาณที่มากขึ้น แต่ขัดแย้งกับการบริหาร
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จัดการด้านทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ ต้องการผลกาไรที่มากขึ้น แต่มีการปรับลดบุคลากรลง เพื่อ
ประหยัดต้นทุนทางธุรกิจ
ตรงกันข้ามกับพนักงานในภาครัฐวิสาหกิจ และราชการ ที่มกี ารแข่งขันน้อยกว่าภาคเอกชน
แต่กลั บมีความมั่น คงในอาชีพที่มากกว่า กล่าวคือ พนักงานของหน่วยงานรัฐ วิส าหกิจยังคงมีการ
แข่งขันในระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การประปา การไฟฟ้า การโทรคมนาคม สาหรับพนักงานราชการก็
มีการแข่งขันเช่นเดียวกัน เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจาก
ความมั่นคงที่พนักงานได้รับจากองค์การ เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ การลาออกจากงานของพนักงานมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ในส่วนของพนักงานราชการจะมีความเครียดในด้านผลตอบแทนที่ได้รับ
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตนเองเป็นสาเหตุหลัก
จากการศึกษาพบว่าปี พ.ศ. 2549-2553 พนักงานมีความเครียดสูงสุ ด โดยมีค่าขนาด
อิทธิพล(Effect Size) เท่ากับ 0.366 รองลงมาเป็น ปี พ.ศ. 2554-2558 มีค่าขนาดอิทธิพล (Effect
Size) เท่ ากั บ 0.355 และปี พ.ศ. 2544-2548 มี ค่า ขนาดอิ ทธิ พล (Effect Size) เท่า กับ 0.238
ตามลาดับ
ช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 เป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ทาให้เป็น
ประเทศไทยขาดความเชื่อมั่น (สืบวงษ์ สุขะมงคล: 2557) จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ
ภาคธุรกิจขาดเสถียรภาพในการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกก็เกิดความ
ผันผวน หลายประเทศต่างได้รั บผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์: 2554) องค์การ
จานวนมากจึงต้องปรับรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดขององค์การ
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ปี 2554 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรง
ที่ สุ ด โดยเฉพาะพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาคกลางที่ เ กิ ด น้ าท่ ว มหนั ก เป็ น ระยะเวลานาน รวมถึ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดน้าท่วมหนัก (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า และการเกษตร
(องค์การมหาชน): 2554) ทาให้เกิดความเสียหายหลายภาคส่วนทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
สังคม และส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายเป็นลูกโซ่ต่อกันไป ในช่วงปี 2556-2557 ยังเป็นช่วงเวลา
ที่มีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ค่อนข้างร้อนแรง มีการชุมนุมของประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล ประชาชนมี
การชุ มนุ ม ในหลายจุ ดส าคั ญของกรุ งเทพมหานคร หลายประเทศมีการแจ้ง เตือ นประชาชนของ
ประเทศตนเองในการหลีกเลี่ยงมายังประเทศไทย (ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์: 2557) ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ต้มยากุ้งในปี 2540 ภาคอุตสาหกรรม
เริ่มฟื้นฟูกลับสู่สภาวะปกติ ประชาชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้เศรษฐกิจ
เติ บ โตขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ใ นส าหรั บ ช่ ว งเวลานี้ เ หตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ งค่ อ นข้ า งสงบ ไม่ มี
เหตุการณ์รุนแรง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2549) ทาให้
ประชาชนไม่มีความเครียดในปริมาณที่มากนัก
จากการพิจารณาใน 3 ช่วงเวลาข้างต้น พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 เป็นช่วงเวลาที่มี
สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้บุคคลเกิดความเครียดมากกว่าช่วงเวลาอื่น เพราะระบบเศรษฐกิจที่ตกต่า
เกิดวิกฤตทางการเมืองในประเทศ และยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับขนาดของ
อิทธิพลของความเครียดในงานที่ศึกษาพบในครั้งนี้
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จากการศึกษาพบว่ากลุ่มของตัวแปรด้านองค์การ ส่งผลต่อความเครียดในงานสูงสุด โดยมี
ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.417 รองลงมาเป็นตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม มีค่าขนาด
อิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.394 และตัวแปรด้านบุคคล ส่งผลต่อความเครียดในงานต่าสุด โดยมี
ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.292
ตัวแปรด้านองค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในงานสูงสุด โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวกับ
องค์การ อาทิเช่น คุณลักษณะองค์การ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงาน
ให้ความสาคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การส่งผลต่อความเครียด
ในพนักงาน องค์การต้องการผลกาไรที่สูงขึ้นทาให้พนักงานได้รับแรงกดดันจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
จากผู้บังคับบัญชา สาหรับเพื่อนร่วมงาน ขาดความร่วมมือในการทางาน มีความขัดแย้ง และมีทัศนคติ
ทีไ่ ม่ตรงกัน เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถทางานได้ตามที่คาดหวังได้ จึงทาให้เกิดบรรยากาศในการ
ทางานที่ไม่เหมาะสม หากควบคุมตัวแปรด้านองค์การได้ ความเครียดในงานของพนักงานก็จะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม และสามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการทางานได้เป็นอย่างดี
ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทาให้เกิดความเครียด เช่น การสนับสนุน
ทางสังคม ความสัมพันธ์กับชุมชน ปัจจัยทางสั งคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของ
พนั กงาน เนื่ องจากประเทศไทยเป็นสั งคมแบบพึ่งพา ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าทางยุคสมัยอย่าง
มากมาย แต่การได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมก็เป็นสิ่งที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองจาเป็นต้อง
มีสิ่งเหล่านี้ เพราะการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นจะทาให้ตนเองเกิดความรู้สึกมีคุณค่า ภาคภูมิใจ แต่
ในทางตรงกันข้ามก็เกิดผลต่อความเครียดของพนักงาน เพราะการที่สังคมคาดหวังมากเกินไป ทาให้
พนักงานไม่สามารถดาเนินชีวิตอย่างที่ตนเองต้องการได้ แต่เป็นการปฏิบัติตนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ให้ตนเองได้รับการชื่นชมจากการกระทาที่เป็นที่ยอมรับ
และตัวแปรด้านบุคคล ส่งผลต่อความเครียดต่ากว่าตัวแปรด้านองค์การและสภาพแวดล้อม
เนื่องจากบุคคลรับรู้สิ่งเร้าภายนอกตัวบุคคลมากกว่าภายในบุคคล ใส่ใจเรื่องราวต่างๆ เกิดความคิด
ความรู้สึกโดยสิ่งต่างๆเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคคล และบุคคลก็ยังมีความแตกต่าง
กันระหว่างบุคคลอีกด้วย มีการปรับตัวในสภาวะต่างๆที่ไม่เหมือนกัน มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ หรือการจัดการในอุปสรรคหรือปัญหาที่เกืดขึ้นกับตนเองที่แตกต่างกัน โดยสิ่งเหล่านี้เองก็ทา
ให้ผลของตัวแปรกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อความเครียดที่ต่ากว่าด้านอื่นๆ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ตัวแปรในกลุ่มด้านองค์การและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความเครียดใกล้เคียงกัน
เพื่อเป็นการควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงควรคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
อาทิ สัมพันธภาพระหว่างพนักงานในองค์การ ผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุนในการทางานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานในองค์การควรเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพนักงานในองค์การควรเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ส่วน
ระบบการบริหารงานภายในองค์การ ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ลักษณะงาน
ควรเหมาะสมกับพนักงาน และส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้า ทั้งการเลื่อนตาแหน่งและรายได้
ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ระดับความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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การได้รับการสนับสนุนของครอบครัวและสังคมที่ดี ให้คาปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆที่ เหมาะสมจะ
ทาให้ความเครียดลดลงได้
2. จากการศึ กษาช่ว งเวลา 15 ปีย้ อนหลั งท าให้ เห็ น ว่าระดับความเครี ยดในงานของ
พนักงานในประเทศไทยมีการขึ้น ลง ในช่วงเวลาต่อจากนี้ห ากรักษาระดับความเครียดในงานของ
พนักงานในประเทศไทยให้อยู่ในระดับคงที่เหมาะสม หรือไม่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น การขับเคลื่อนประเทศก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
3. ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้เห็นว่า ภาคเอกชนมีระดับความเครียดในงานของพนักงาน
สูงสุด หากมีการควบคุมระดับความเครียดของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่สูงจนส่งผลเสีย
หรือไม่ต่าจนขาดความกระตือรือร้น จะเป็ นผลที่ดีในการปฏิบัติงาน และลดปัญหาการเปลี่ยนงาน
หรือการโยกย้ายจากสภาพงานที่มีความเครียดสูงอย่างภาคเอกชน เข้าสู่สภาพงานที่มีความเครียดต่า
อย่างภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการสั งเคราะห์ งานวิจัย ครั้งนี้ ศึกษาเพียงแค่วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เท่านั้ น
การศึกษาครั้งต่อไปหากศึกษางานวิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จะทาให้ผลงานวิจัย
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ เลือกเฉพาะงานวิจัยที่ใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Correlation coefficient) เท่านั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรเลือกงานวิจัยที่ใช้สถิติอื่น ๆ ในการ
สังเคราะห์ เช่น ค่าการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) การทดสอบค่า t หรือค่า f เป็นต้น
3. การวิจัยในครั้งต่อไป หากเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยอาจจะศึกษาตัวแปรจัดกระทา
ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวแปรในกลุ่มด้านองค์การ เพราะเป็นด้านที่มีขนาดของอิทธิพลของความเครียดใน
งานสูงกว่าด้านสภาพแวดล้อม และด้านบุคคล
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบโครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ เ กี่ ย วกั บ ความเครี ย ดในงานของ
พนักงานในองค์การ หากมีการศึกษาในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นจะทาให้เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด
มากยิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการจัดการความเครียดของพนักงานในองค์การต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การอภิวิเคราะห์ความเครียดในการปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.มานพ
ชูนิล ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คาแนะนา คาปรึกษาและช่วยตรวจทานข้อบกพร่องต่างๆ
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การเมืองท้องถิ่นกับการสร้างฐานคะแนนเสียง : ศึกษากรณีการจัดโครงการทัศนศึกษาให้กับชุมชน
ของเทศบาลนครนครปฐม
LOCAL POLITICS AND THE BASTION: CASE STUDY OF COMMUNITY FIELD TRIP
POLICY IN NAKHON PATHOM MUNICIPALITY
ธนา ร่างน้อย1
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน “การซื้อเสียง” มีให้พบเห็นอยู่หลายรูปแบบโดยเริ่มจากการใช้ระบบอุปถัมภ์
สร้างความสนิทสนมและคุ้นเคยเป็นเครื่องมือในระยะแรก การใช้ข้ อพันธะสัญญา ความสนิทสนม
หรือ“ระบบอุปถัมภ์” รวมไปถึงการใช้อานาจของตัวเงินเพื่อซื้อเสียง รวมไปถึงการซื้อเสียงทางอ้อม
โดยผ่านกระบวนการหรือทางด้านตัวนโยบายของโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงของ
บุคคล ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ของการได้มาซึ่งตาแหน่ง หรือรักษาไว้ซึ่งตาแหน่งของตนให้คงอยู่และ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เลือกตนเข้ามา กรณีศึกษาของการจัดโครงการทัศนศึกษาของในเขต
ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐมถือเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงโอกาสความสาเร็จและความ
เป็นไปได้ในการใช้นโยบายการจัดโครงการทัศนศึกษาให้กับคนในชุมชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเพื่อเป็นการสร้างความสุขและความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการอีก
ทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจและการรับรู้ถึงผลงานของผู้จัดทาโครงการที่อาจส่งผลต่อระดับ
ความนิยมในตัวผู้จัดทาโครงการและเพิ่มโอกาสในการเป็นฐานคะแนนเสียงสาหรับผู้สมัครเลือกตั้งใน
การเมืองระดับท้องถิ่นให้มีโอกาสขยายฐานเสียงได้เพิ่มมากขึ้ นอีกรูปแบบหนึ่งควบคู่ไปพร้อมกันอีก
ด้วย ระบุถึงความสาคัญของเรื่อง ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป
คาสาคัญ: การเมืองท้องถิ่น, การสร้างฐานคะแนนเสียง, โครงการทัศนศึกษา
ABSTRACT
In the present, vote buying in Thailand has several tactics not only money
but also the commitment which promise something or the intimated and patronage
system are used to vote buying indirectly. The indirectly of vote buying is use the
project creation for the people to the bastion for their win and get that position or
maintenance their position. Case study of Nakhonpathom municipality which a
model to study about opportunity and possibility to use this strategy with the
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people in responsibility areas to make a happiness, impression and recognize their
project creation that may be affected the popularity of organizer and increase an
opportunity of bastion in the local politics.
Keywords: The local politics, The bastion, The field trip project.
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์และอธิบายแนวทางการใช้นโยบายการจัดโครงการเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ระดับท้องถิ่น
วิธีการวิจัย
บทความชิ้นนี้เป็นบทความวิชาการ ซึ่งทาการศึกษาจากเอกสาร ตาราวิชาการ และการลง
พื้นที่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ โดยอาศัยการสอบถามและการสัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มี
ส่ ว นเกี่ย วข้องในการจั ดโครงการ เพื่อนาไปวิเคราะห์ และอธิบายแนวทางการใช้น โยบายการจั ด
โครงการเป็นเครื่องมือทางการเมืองระดับท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม1
ในอดีตเทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาลตามหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก 127 เมื่อปี พ.ศ.2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัด
ระเบี ย บเทศบาล พ.ศ.2476 แล้ ว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478
ประกาศเมื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วาคม 2478 (ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเล่ ม ที่ 52 หน้ า 1666 ลงวั น ที่ 10
ธันวาคม 2478) และยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลนครนครปฐม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542 (ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลที่ 9)
เทศบาลนครนครปฐมมี พื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบในขณะจั ด ตั้ ง ประมาณ 5.28 ตารางกิ โ ลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ในตาบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตาบล ปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐมมีพื้นที่ 19.85 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 12,406.25 ไร่ (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต เทศบาล
เมื อ งนครปฐม พ.ศ.2534 ประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา เล่ ม ที่ 108 ตอนที่ 211 ลงวั น ที่ 4
ธันวาคม 2534) ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้าน และตาบลต่างๆ ในเขตอาเภอเมืองนครปฐม
คือ 1.ตาบลพระปฐมเจดีย์ 2.ตาบลนครปฐม 3.ตาบลบ่อพลับ 4.ตาบลพระประโทน 5.ตาบลห้วยจรเข้
6.ตาบลสนามจันทร์ 7.ตาบลบางแขม 8.ตาบลลาพยา 9.ตาบลหนองปากโลง รวมทั้งสิ้น 9 ตาบล 77
ชุมชน ซึ่งแต่เดิมมีชุมชน 75 ชุมชน แต่มีการประกาศจัดตั้งชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุมชนในปีพุทธศักดิ
ราช 2558

1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม, [ออนไลน์], http.www.nakhonpathomcity.go.th
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วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม
“จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัยให้บริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นา ประกอบด้ว ย 7
ยุทธศาสตร์ 30 แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมคุณธรรม ความสามัคคี เอื้ออาทร และสมานฉันท์ของประชาชน
1.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
1.3 พัฒนา ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์กับผู้ประสบภัยพิบัติ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
1.4 ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดอย่ างจริงจั งและ
ต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาข้อมูลพื้นฐานและแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองของ
ชุมชน
จุดเริ่มต้นของโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม
ย้อนกลับไปในปีพุทธศักดิราช 2556 การจัดให้มีการอบรมโครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึ ก ษาดู ง านของคณะกรรมการชุ ม ชนย่ อ ยและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ประจ าปี ง บประมาณ 2556 โดยมี
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐมฝ่ายการศึกษา
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม หัวหน้าการ
งานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมในพิธีเปิด
ในการจัดการอบรมดังกล่าว มีประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ อสม.เทศบาล
นครนครปฐม เข้ารับการอบรมจานวน 450 คน โดยมี พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน เป็นผู้บรรยาย
พิเศษถึงการดาเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งวิธีการสร้างชุมชนให้
เข็มแข็งและบทบาทหน้าที่ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว จะเข้าดูงานทัศนศึกษาในระหว่างวันที่ 17
- 19 มกราคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน
รั บ รู้ บ ทบาทหน้ า ที่ การท างานเสริ ม สร้า งความสามั ค คี และน าประสบการณ์จ ากที่ ไ ด้ พ บ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้อนุมานในเบื้องต้นได้ว่า โครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาของเทศบาลนครนครปฐมนั้น ถูกจัดขึ้นเป็นประจาทุกๆปี เพราะจากข้อมูลและประวัติการดารง
ตาแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครนครปฐมนั้น มีการจัดทาโครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาขึ้นเป็นประจามามากกว่าทศวรรษของการเมืองท้องถิ่น โดยเน้นการสังเกตและวิเคราะห์ตั้งแต่
การดารงตาแหน่งของครอบครัวแก้วพิจิตรที่เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งตาแหน่งนายกเทศมนตรี และครอง
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ฐานคะแนนเสียงในเขตเทศบาลนครนครปฐมมาอย่างยาวนาน จากนั้นจึงมีการส่งต่อ อานาจมาที่ของ
นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศในตรีคนปัจจุบัน โดยสรุปได้จากตารางดังต่อไปนี้
เริ่มจัดโครงการฯ

ตารางแสดงทาเนียบนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม
จากประวัติของการดารงตาแหน่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐมในระยะกว่าสี่
ทศวรรษที่ผ่านมานี้โดยเริ่มนับใช่วงของปี 2518 เป็นต้นมา พบว่ามีการจัดทาโครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาขึ้นเป็นประจาทุกปีของผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี ซึ่งทางเทศบาลมีการจัดทา
โครงการฯขึ้ น ปี ล ะ 2 ครั้ ง ประกอบไปด้ ว ย โครงการอบรมสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาดู ง านของ
คณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง และโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยมี
รายละเอียดโครงการพอสังเขป ดังต่อไปนี้
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม
หลักการและเหตุผล การปลูกฝังการตระหนักในหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนตัวแทน
ชุมชน ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้นาความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา
มาปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
เป้าหมายโครงการ จัดอบรมสั ม มนาคณะกรรมการชุม ชนและผู้ ที่เ กี่ยวข้ อง ในเขต
เทศบาลนครนครปฐมทั้ง 77 ชุมชน จานวน 843 คน และไปทัศนศึกษาดูงานตามภูมิภาคต่างๆที่
ประสบความสาเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม
หลักการและเหตุผล การดูแลและจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุให้มีสิทธิต่างๆ ได้อย่าง
เท่าเทีย ม ตามพระราชบั ญญัติผู้ สู งอายุ พ.ศ.2556 ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของหน่ว ยงานระดับท้องถิ่ น
(เทศบาล)โดยตรงที่จะสร้างความรู้ ความสุข และการดูแลผู้สูงอายุผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากการทัศนศึกษา
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสุขระหว่างผู้สูงอายุและ
คณะผู้ร่วมเดินทาง และเป็นการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและดารงอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
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เป้าหมายโครงการ จั ด อบรมสั ม มนาและน าไปทั ศ นศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลนครนครปฐมทั้ง 77 ชุมชน จานวน 7,350 คน ณ จังหวัดต่างๆ
นัยของการเปลี่ยนผ่าน : โครงการศึกษาดูงานสู่โอกาสและความเป็นไปได้ของการเมืองท้องถิ่น
1.1 การวิเคราะห์จากความถี่ของการจัดโครงการสู่ความเคยชินของประชาชน
การจัดทาโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาทั้งสองโครงการของเทศบาลนครนครปฐม
นั้น ถูกจัดขึ้นเป็นประจานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 จนกลายเป็ นที่รับรู้ของประชาชนในพื้นที่ว่าใน
ทุกปี ทางเทศบาลจะมีการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ไปตามสถานที่ต่างๆ
ซึ่งหากดูเพียงผิวเผินอาจเหมือนการกระทาตามหน้าที่ของผู้ปกครองในระดับท้องถิ่นที่พึงสร้างและ
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้อง และชอบธรรมทั้ง
ในด้านกฎหมายและศีลธรรมของผู้ปกครองที่ดีที่ประชาชนชื่นชม แต่หากมองให้ลึกเข้าไปในส่วนของ
“นัย” ที่แอบแฝงของโครงการทั้งสองนั้น จะทาให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า การจัดทาโครงการทั้งสองนี้มีนัย
อะไรแอบแฝงทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร?
คาถามดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เพราะเมื่อวิเคราะห์ถึงความถี่ของการนาโครงการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษามาใช้ของเทศบาลนครนครปฐมแล้วพบว่า ตั้งแต่ช่วงสมัยของครอบครัวแก้ว
พิจิตรได้ขึ้นสู่อานาจเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครนครปฐมนั้น โครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาฯ ได้ถูกนามาใช้หรือจัดทาขึ้นถึงปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากคานวณในทางสถิติจากระยะเวลาการ
จัดโครงการครั้งแรกกับจานวนครั้งในการใช้โครงการแล้ว จะพบตัวเลขที่น่าสนใจว่า ในระหว่างช่วงปี
พ.ศ.2518 จนถึง พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 38 ปี นามาคูณกับจานวนครั้งในการจัดโครงการ
จะพบว่า ในช่วงเวลา 38 ปีนี้ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา มีนัยแฝงของการถูกนามาใช้เพื่อ
สร้างประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐมถึง 76 ครั้ง โดยคานวณ
จาก
ลบด้วย –

ปีที่เริ่มดารงตาแหน่ง
ปีที่สิ้นสุดการจัดทาโครงการ

คูณกับจำนวนครั้งในแต่ละปี x (2)

(พ.ศ.2518)
(พ.ศ.2556)
เท่ากับ = 28 ปี
เท่ากับ = 76 ครั้ง

ตารางแสดงการคานวณระยะเวลาการดารงตาแหน่งและจานวนครั้งที่จัดโครงการ
โดยผลที่ได้จ ากการคานวณของการจัดโครงการทัศนศึกษาทั้ง 2 โครงการ คือ 76 ครั้ง
ใน 38 ปีของการดารงตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐมที่ใช้โครงการ
อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมนั้น ถือได้
ว่ า มี ค วามถี่ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง และถู ก จั ด ขึ้ น มายาวนานอย่ า งสม่ าเสมอของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
นายกเทศมนตรี และถูกใช้เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐมได้อย่าง
ทั่วกันว่าในทุกๆปีจะมีโครงการดังกล่าวทั้ง 2 โครงการ โดยกระแสการตอบรับวัดได้จากประชาชนที่
อยู่ในกลุ่มเป้าหมายมักจะมีการสอบถามและพูดคุ ยกับเจ้าหน้าที่รวมถึงการถามไถ่ความเป็นไปได้ของ
โครงการว่าจะจัดที่สถานที่ใดเพื่อจะได้เตรียมตัวและเข้าร่วมโครงการไปในที่สุด
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ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อย้อนกลับไปดูรายละเอียดของโครงการทั้งสองโครงการจะพบถึงจานวน
ครั้งและความถี่ของการดาเนินการในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันออกไป โดยโครงการอบรมสัมมนา
และทั ศ นศึ ก ษาดู ง านของคณะกรรมการชุ ม ชนย่ อ ยและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น จะถู ก จั ด โครงการขึ้ น
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งที่จัดจะเป็นการพาผู้เข้าร่วมโครงการไปทั้งหมดพร้อมกันใน
ครั้งเดียว เนื่องจากจานวน 843 คน เป็นจานวนที่สามารถพาไปได้ภ ายในครั้งเดียวเพื่อการประหยัด
งบประมาณในการเช่ารถ ในขณะที่โ ครงการอบรมสั มมนาและทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ ทธิ
ผู้สูงอายุ แม้จะมีการจัดโครงการขึ้นปีละ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจานวน
มากและต้องครอบคลุมจึงทาให้ต้องจัดจานวนรอบการพาผู้เข้าร่วมโครงการไปในแต่ละครั้งมากถึง 14
- 15 รอบ โดยในแต่ละรอบมีจานวนรถโดยสารขนาดใหญ่ไม่ต่ากว่า 13 - 15 คัน ทั้งนี้เพื่อความทั่วถึง
และเท่าเทียมของประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครปฐมที่จะได้รับสิทธิและการเข้าร่วม
โครงการอย่างทั่วถึง
1.2 โครงการกับนัยของโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้างความนิยมฐานคะแนนเสียง
สื บ เนื่ องจากจากข้อมูล ข้างต้นเกี่ยวกับโครงการทั้งสองโครงการของทางเทศบาลนคร
นครปฐมที่จัดทาขึ้น เมื่อมองในแง่ของนัยของการใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการสร้างความหมาย
หรือจุดมุ่งหมายแฝงผ่านตัวโครงการเพื่อผลในทางการเมืองระดับท้องถิ่น โดยคานวณในแง่ของการ
กระจายความนิยมผ่านผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองโครงการแล้ว การจัดโครงการดังกล่าวสะท้อนนัยของ
โอกาสในการสร้างความนิยมของผู้จัดเพื่อซื้อใจและเป็นฐานเสียงให้แก่ผู้จัดหรือดาเนินโครงการผ่าน
ตัวโครงการทั้งสองก็ดูจะเห็นความชัดเจนของนัยดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

แผนภาพแสดงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้างความนิยมและฐานเสียงผ่านตัวโครงการ
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การคานวณจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการกับผู้ติดตามเข้าร่วมโครงการแล้ วจะพบว่า
จ านวนผู้ เ ข้า ร่ ว มโครงการทั้ งสองนั้น มีจานวนรวมกัน ทั้ง สิ้ นมากกว่ า 8,000 คน (ข้ อมู ล จากการ
ลงทะเบียนบัญชีรายชื่อของผู้เข้าร่วมโรงการในปี 2554) และการคานวณจากจานวนประชากรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลทั้งหมดที่มีจานวน 56,201 คน ในปีพุทธศักราช 2555 จากนั้นตั้งเงื่ อนไขหรือ
ข้อสันนิษฐานกับจานวนคนที่เข้าร่วมโครงการกับการตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและระหว่างผู้จัดทา
โครงการ(นายกเทศมนตรี) กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ(ประชาชน) โดยให้ประชาชนทั้งหมดที่เข้าร่ว ม
โครงการทั้งสองโครงการของเทศบาลต่างลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตทั้งหมด
(ทุกคน) ผู้จัดจะมีความนิยมและฐานเสียงสนับสนุนของตัวเองถึงร้อยละ 14.27 จากจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลทั้งหมด 56,201 คน (ที่มาจากข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม 2555)
ตารางแจกแจงค่าร้อยละ
จานวนผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
จานวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล(มีสทิ ธิเลือกตั้ง)
จานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนคณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองโครงการ

คน
56,201
10,580
7,575
450
8,025

ร้อยละ
100
18.82
13.48
0.80
14.27

ตารางแสดงจานวนร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่อสัดส่วนและโอกาสของฐานคะแนนเสียง
จากตารางแจกแจงค่าร้อยละเพื่อแสดงถึงนัยของการเพิ่มฐานคะแนนเสียงของตัวผู้จัดทา
โครงการหรือนายกเทศมนตรี ผ่านตัวโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาทั้งของคณะกรรมการ
ชุมชนและของผู้สูงอายุแล้ว สามารถสร้างข้อสรุปในเบื้องต้นได้ว่าการจัดโครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาของเทศบาลทั้งสองโครงการเป็นเครื่องมือในการเพิ่มฐานคะแนนเสียงสนับสนุนได้ในระดับ
หนึ่ง และจากผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งล่าสุดที่ผ่านมา (ในปี พ.ศ.2555) ได้ว่าประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการทั้งสองโครงการต่างสนับสนุนตัวผู้จัดโครงการอย่างเต็มที่และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ให้กับผู้สมัครที่มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโรงการที่ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นายกเทศมนตรี และ
ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีในปัจจุบัน โดยประชาชนส่วนหนึ่งที่ลงคะแนนเสียงให้นั้ นให้เหตุผล
ของการสานต่อโครงการและนโยบายดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดีของนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา
ซึ่งตัวเลขจานวนของผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 8,025 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.27 นั้น
ในแต่ละปีผู้จัดโครงการจะมีระเบียบว่าด้วยของผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องไม่ซ้ากันหรือเป็นบุคคลเดิม
เพื่อเป็ น การกระจายโอกาสและเข้าถึงโครงการ ทาให้ การกระจายฐานเสี ยงและการสร้างความ
ประทับใจของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีนั้นมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ประเด็นถัดมาคือการวิเ คราะห์ผล
ของความส าเร็ จ ในการถ่ า ยโอนอ านาจและการใช้ โ ครงการอบรมสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาของ
นายกเทศมนตรีในสมัยก่อนที่มีการจัดโครงการที่ส่งผลต่อการก้าวขึ้นมาดารงตาแหน่งของคนปัจจุบัน
โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากผลคะแนนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาดังนี้
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ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐมพุทธศักราช 2555
จากผลคะแนนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่แสดงนั้น หากนาผลคะแนนของผู้ชนะการเลือกตั้ง
ที่ได้คะแนน 13,224 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.59 มาคานวณและสร้างข้อสรุปจากการสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาทั้งสองโครงการส่วนหนึ่งซึ่งทั้งหมดต่างลงคะแนนเสียง
ให้ผู้สมัครที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการทัศนศึกษา เพราะพึงพอใจกับโครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาที่นายกเทศมนตรีคนก่อนได้จัดทาขึ้น จึงอยากตอบแทนด้วยการให้ความมั่นใจต่อตัวผู้มา
สานต่อโครงการที่อดีตนายกเทศมนตรีเลือกมาให้กับประชาชน โดยการคานวนจะพบว่า (คานวณจาก
คะแนนทั้งหมดที่ผู้ชนะได้คะแนน = 13,244 คะแนน) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีคนเก่าและสานต่อโรงการ อันเนื่องมาจาก
ความพอใจจากโครงการดังกล่าว เท่ากับว่ าคะแนนเสียงของผู้สมัครที่ได้มานั้นมีฐานเสียงสนับสนุนมา
จากผู้เข้าร่วมโครงการที่พึงพอใจกับโครงการเป็นส่วนใหญ่ ดังรายละเอียดด้านล่าง
เงื่อนไขและสมมติฐานในการวิเคราะห์ถึงนัยและความเป็นไปได้ของการใช้โครงการฯ
เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระดับท้องถิ่น
๑.หากผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมดไปเลือกตั้ง จะมีคะแนนเสียงทั้งหมดร้อยละ 27.66
๒.หากผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมดลงคะแนนให้ฯ ได้คะแนนเสียงทั้งหมดร้อยละ 60.68
เงื่อนไข
จานวนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
หาก ผู้สูงอายุและคณะกรรมการที่เข้า
ร่วมโครงการลงคะแนนให้
คิดจากผลคะแนนทีผ่ ู้ชนะได้รับ

คน
56,201
29,003
8,025

ร้อยละ
100
51.16
27.66

8,025 X 100
หารด้วย 13,244

60.68

ตารางแสดงโอกาสและความเป็นไปได้ของฐานคะแนนเสียงที่อาจเพิ่มขึ้นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
จากข้อสรุป การใช้กรอบการวิเคราะห์หรือทฤษฎีว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในแง่
ทางมิติทางจิตวิทยาของมาร์ตินและมิลเลอร์ 2 ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ
เลื อกตั้งที่เกิดจากความผู กพัน ทางจิตใจต่อพรรคการเมืองหรือผู้ ส มัคร ตลอดจนบุคคลที่ชื่นชอบ
2

Martin Harrop and William L Miller, Elections and voters : A comparative introduction (Londin : MacMillan
Education Lts., 1987) , p.132.
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ประกอบกับการวิเคราะห์ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตัวแบบการเลือกที่มี
เหตุผล” หรือ The Rational Choice Model ที่มุ่งวิเคราะห์และเชื่อมั่นว่าผู้ลงคะแนนเสียงมักจะรู้ว่า
ผลประโยชน์ของตนคืออะไร ผู้ลงคะแนนเสียงจะประเมินว่าใครจะให้อะไร กับตนมากน้อยเพียงใด
และลงคะแนนเสียงตามผลการประเมินนั้น3 การจัดโครงการและการเข้าร่วมโครงการของประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละปี มีผลต่อการกลายเป็นฐานคะแนนเสียงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้ องไปโดยปริยาย ดัง
แผนภาพ

แผนภาพสรุปการใช้กรอบแนวคิดการเลือกอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์แนวโน้มและความเป็นไปได้ของ
การลงคะแนนเสียงของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษากับการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์สร้างสายสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้น กับผลประโยชนต่างตอบแทนระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน
เนื่องด้วยสาเหตุที่สภาพสังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กันในสังคมจนอาจมองได้ว่าเป็นสังคมที่ยึดถือ “ผลประโยชน์ต่างตอบแทน” กันและกันอยู่ในเบื้องลึก
และด้วยเหตุนี้เองทาให้หลายต่อหลายครั้ง หลักกติกา กฎเกณฑ์ หรือแม้กระทั่งกฎหมายกลายเป็นสิ่ง
ที่ไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ เพราะถูกความสัมพันธ์ส่วนตัวคือความเป็นเพื่อนหรือพวกพ้องเข้ามา
ขวางกั้น ซึ่งการช่วยเหลือกันและกันโดยอาศัยความส่วนตัวนี้ได้สร้างเงื่อนไขที่สาคัญคือผลประโยชน์
ต่างตอบแทนดังที่กล่าวมา ทาให้เกิดเป็นวงจรพึ่งพาซึ่งกันและกัน4
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ โ ครงการอบรมสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาทั้ ง สองโครงการของทาง
เทศบาลนครนครปฐมกับเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ในสังคมในแง่มุมของการใช้ระบบเครือข่ายอุปถัมภ์
ดังกล่าว มาเป็นเครื่องมือเสริมเพื่อช่วยผลักดันภาพลักษณ์และผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันและกัน
ระหว่างผู้ จั ดและผู้ เข้าร่ ว มโครงการ ในมุมมองของชาวบ้านที่อ ยู่ในฐานะของผู้ รับประโยชน์จาก
โครงการและนโยบายต่างๆที่ทางนายกเทศมนตรีกาหนดและประกาศใช้ออกมาเพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลราษฎรในนามของเทศบาลส่วนท้องถิ่นที่ดูแลประชาชน ซึ่งกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
3

Ibid., pp., 157-158.
พงศธร จันทร์แก้ว, 2535, ผลกระทบของการใช้เงินซื้อเสียงต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ให้เกิดต่อตัวผู้จัดทาหรือหน่วยงานนั้นมีด้วยกันหลายวิธี แต่ในกรณีของเทศบาลนครนครปฐมนั้น
สามารถอธิบายกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์และความนิยมของประชาชนผ่านตัวโครงการได้ดังนี้

แผนภาพสรุปกระบวนการการสร้างภาพลักษณ์และความนิยมของประชาชนผ่านตัวโครงการ
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าโครงการอบรมสัมมนานั้นมีนัยของการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์
ระหว่างผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางต่างๆของโรงการอย่างมากมาย อาทิ การจัดอบรม
สัมมนาก่อนการออกทัศนศึกษาโดยมีผู้ จัด (นายกเทศมนตรี) เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีและอบรมในเบื้องต้น
การทาป้ายแสดงความขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมโครงการโดยมีรูปนายกเทศมนตรีเป็นผู้ขอบคุณ รวมถึงป้าย
ประจาการเดินทางที่มีชื่อบุคคลผู้จัดทาเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติมเวลาออกเดินทาง เป็นต้น ซึ่งทั้งการ
ออกมากล่าวเปิดพิธี การทาป้ายขอบคุณ การระบุชื่อผู้จัดทาและผู้สนับสนุนเวลาออกเดินทาง ล้วนแต่
เป็นการกระทาเพื่อตอกย้าการให้ประโยชน์กับคนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการหาเสียง
กับคนหมู่มากที่เดินเข้ามาหาเอง (Walk in) โดยที่เจ้ายองโรงการไม่ต้องไปเสียเหงื่อกับการทาความ
รู้จักเป็นรายบุคคล
โปร่งใส? เป็นธรรม? หรือเอาพิธีกรรม มาบังตา?: ที่มาของการจัดสรรงบประมาณใน
การกาหนดโครงการแต่ละโครงการของเทศบาลนครนครปฐม
จากข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของทางเทศบาลทั้งสองโครงการ
เบื้องต้นนั้น มีหลายคาถามเกี่ยวกับงบประมาณการใช้จ่ายของทางเทศบาลว่ามีที่มาและที่ไปอย่างไร?
ซึ่งต้องเข้าไปพิจารณารายละเอียดของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต่างๆของ
ทางเทศบาลในแต่ละปีว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนคร
นครปฐมย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันคือปี ๒๕๕๖ (เนื่องจากข้อมูลงบประมาณในปีพ.ศ.
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2518–2552 ทางเทศบาลนครนครปฐมไม่อนุญาตให้ ทาการเผยแพร่ข้อมูล งบประมาณประจาปี
ย้อนหลัง) จึงได้ข้อมูลสรุป ดังนี้

ตารางแจกแจงที่มาและการใช้จ่ายของงบประมาณประจาปี

(ที่มา: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม, [ออนไลน์],
http.www.nakhonpathomcity.go.th)
จากตารางการแจกแจงรายละเอียดของงประมาณข้างต้นของทางเทศบาลนครนครปฐมนั้น
หากสังเกตให้ถ้วนถี่จะพบว่าในแต่ละปีนั้น งบประมาณด้านรายรับของเทศบาลนั้นจะไม่เท่ากัน และ
ไม่มีความแน่นอน อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลจะให้หมวดเงินอุดหนุนในแต่ละปีจะมีการผันแปรไป
จากการเก็บรายได้จากภาษีของประเทศ แต่เทศบาลนครนครปฐมนั้น เนื่องจากเป็นเทศบาลนคร ซึ่ง
ถือได้ว่ามีจานวนประชากรที่เป็นครัวเรือนเป็นจานวนมากและมีขนาดใหญ่ จึงมีการบริหารจัดการการ
เก็บภาษีท้องถิ่นด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายน้าประปา หรือภาษีป้ายต่างๆ ล้วนแต่ทาให้เกิด
รายได้ต่อตัวเทศบาลได้อย่างเป็นกอบเป็นกา แต่ก็มีรายจ่ายที่เยอะตามไปด้วยเช่นกัน
ประเด็นถัดมาที่ต้องพิจารณาคือ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดึงงบประมาณส่วน
ไหนออกมาใช้จ่าย? และใช้จ่ายไปจานวนเท่าไหร่? การใช้จ่ายในนามโครงการดังกล่าวถูกต้องตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นต้นสังกัดหรือไม่ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
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เข้ามามีบทบาทตรวจสอบการใช้จ่ายของทางเทศบาลนครนครปฐมนี้อย่างไร ซึ่งแยกประเด็นการ
อธิบายได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้
ประการแรกโครงการอบรมสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาของทางเทศบาลทั้ ง ในส่ ว นของ
คณะกรรมการชุมชนย่อย และของผู้สูงอายุนั้น มีงบประมาณที่ใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป แต่ระบุที่มา
ของการเบิ กจ่ ายจากที่เดีย วกัน นั้ นคือ การเบิกจ่ายในนามของกองสวัส ดิการสั งคม ในหมวดงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน กับหมวดงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยฯ
จานวน = ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
จานวน = ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสองโครงการ = ๔,๘๐๐,๐๐๐บาท5
แม้การเบิกจ่ายหรือการใช้จ่ายของทั้งสองโครงการจะไม่มีสิ่งผิดปกติหรือผิดระเบียบการ
เบิกจ่ายว่าด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงของการใช้จ่ายในด้านการติดต่อเช่า
ยานพาหนะที่ใช้ในการจัดทาโครงการที่เป็นชนะในการเสนอราคาและเป็นผู้รับสัมปทานในการจัดหา
รถและจัดสรรรถบัสเพื่อการเดินทางนั้น กลับเป็นบริษัทในเครือของรองนายกเทศมนตรีในขณะนั้น
(ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเอกสารหรื อชื่อบริษัทได้เนื่องจากอาจจะนามาซี่งการฟ้องร้องคดีความ)
เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ดารง
ตาแหน่งนายกเทศมนตรี จึงมีการเปลี่ยนบริษัทไปยังรองนายกเทศมนตรีเพื่อความถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินแทน
คาถามที่น่าสนใจอีกคาถามนั่นคือ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้จ่ายสาหรับโครงการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษานั้นถูกต้องตามระเบียบทางราชการหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลการตรวจสอบข้อมูล
พบว่า ทางเทศบาลนครนครปฐมนั้น มีการจัดทาบัญชีรายจ่ายว่าด้วยการจัดฝึกอบรมของราชการ
(ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม)6 ที่ถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการ กล่าวคือการ
เบิ กจ่ายไม่เกิน งบประมาณที่กาหนดไว้ในแต่ล ะปี จึงทาให้ เกิดข้อสั งเกตุอีกประการหนี่งเกี่ยวกับ
คาถามที่ว่า เทศบาลบริหารงบประมาณอย่างไร? และ หากปีไหนงบประมาณรายรับไม่ถึงหรือเท่าเดิม
จะบริหารจัดการอย่างไร? โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาต่างๆจะถูกตัดออกไปด้วยหรือไม่?
อย่างไร?

5
6

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พุทธศักราช 2556, เทศบาลนครนครปฐม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
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ผลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ไม่ประสงค์ระบุนาม) ให้คาตอบที่น่าสนใจว่า
ในการกาหนดการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปีนั้น โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของทาง
เทศบาลนครนครปฐมนั้น ถูกกาหนดอยู่ในแผนเป็นประจาทุกปี หากปีไหนงบประมาณที่รับมามีน้อย
หรือจานวนงบประมาณที่จัดทาไม่เพียงพอ ทางเทศบาลจะทาการโอนงบประมาณจากส่วนอื่นมา
สมทบเพื่อ ให้ โ ครงการอบรมสั มมนาและทั ศนศึก ษานี้ด าเนิน ต่อ ไปได้ นั่ นแสดงให้ เ ห็ น ชัด เจนว่ า
โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษานั้นเป็นโครงการที่มีนัยความสาคัญและจะขาดจากการจัดในแผน
งบประมาณของทางเทศบาลไม่ได้ เนื่องจากกระทบต่อผลประโยชน์ในหลายภาคส่วนที่ให้ผลในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับผู้จัดทาโครงการและการเพิ่มความนิยมให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง
มายาคติทางวัฒนธรรม หรือการซื้อเสียงที่แยบยล: การวิเคราะห์และสรุปผลจาก
การตอบแบบสอบถามทัศนคติหลังเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาที่จัดขึ้นของเทศบาลนครนครปฐม7
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00
= มีความพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20
= มีความพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40
= มีความพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60
= มีความพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80
= มีความพอใจในระดับน้อยที่สุด
ในการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้นั้น จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
หลังการเข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น 50 คน โดยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการในฐานะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
หรือตรงตามคุณสมบัติ (ตัวจริง) จานวน 25 คน และเป็นผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะของผู้ติดตามไป
ดูแล จานวน 25 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพในชุมชนเป็นประธานชุมชนที่ได้รับสิทธิและชาวบ้าน ซึ่ ง
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70 เป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี หรืออยู่ในวัยสูงอายุ โดยผลการสารวจ
พบว่า
ในด้านการประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ
รับ จ้ างทั่ว ไป ค้าขาย และข้าราชการบานาญ รองลงมาตามล าดับ โดยมีรายได้เฉลี่ ยอยู่ที่ต่ากว่า
10,000 บาท ซึ่งปัจจัยด้านสถานภาพทางสังคมและการศึกษาของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามนั้น
จะมีส่วนต่อการเกิดผลการระบบอุปถัมภ์และนาไปสู่การสร้างเครือข่ายผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน
และกันในสังคมหรือไม่ อย่างไรนั้น เป็นอีกเรื่องที่น่าจะเป็นการจุดประเด็นในการต่อยอดการศึกษา
ต่อไป ซึ่ งในการศึ กษาในครั้ งนี้ เน้ น เฉพาะด้า นความพึงพอใจและทั ศนคติค วามเข้ าใจของผู้ ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษากับการมองว่าเป็นการซื้อเสียง
ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรเป็นหลัก

7

จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 50 คน
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ข้อ
ประเด็น
แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ
1
ท่านพึงพอใจกับโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
2
ท่านคิดว่าโครงการฯ เปรียบเสมือนการตอบแทนการทางานของตัวท่านที่มีต่อเทศบาล
3
ท่านคิดว่าโครงการฯ ที่จัดขึ้นนั้น เหมาะสมและควรจัดเป็นประเพณีทุกปีอย่างสม่าเสมอ
เพื่อขวัญและกาลังใจ
4
โครงการนี้ทาให้ท่านและนายกฯได้มีโอกาสพบปะ และพูดคุยกันมากขึ้น (เข้าถึงนายกฯได้
มากขึ้น)
5
ท่านรับรู้และตระหนักดีวา่ นายกฯและกองสวัสดิการเป็นผู้จดั ทาโครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษา
6
ท่านทราบถึงผู้จัดและหน่วยงานทีจ่ ัดโครงการผ่านป้ายโฆษณาและป้ายโครงการฯ
7
ท่านทราบถึงผู้จัดและหน่วยงานทีจ่ ัดโครงการผ่านการพบปะในงานเลี้ยงขอบคุณใน
โครงการ
8
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาทาให้ท่านชื่นชอบและชื่นชมในตัวของนายกฯและ
หน่วยงานมากขึ้น
9
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาทาให้ท่านคิดจะสนับสนุนและตัดสินใจเลือก
ลงคะแนนให้กับผู้จดั ในวาระต่อไป
10 ท่านคิดว่าโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ไม่ใช่การซื้อเสียงทางอ้อม หรือมีนัยของ
การซื้อเสียงแต่อย่างใด
11 ท่านคิดว่าโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเป็นการหาเสียงวิธีการหนึ่งของผู้จัด
12 ท่านคิดว่าโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเป็นการดาเนินการตามงบประมาณที่ถูก
ขั้นตอนและเป็นเรื่องปกติ
13 ท่านคิดว่าการจัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษามีส่วนช่วยให้ผู้จัดประสบ
ความสาเร็จในด้านการสร้างฐานคะแนนเสียงและความนิยม
14 ท่านคิดว่าการจัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเป็นตัวสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ที่คอย
ค้าจุนกันและกันเหมือนผลประโยชน์ต่างตอบแทน
15 ท่านคิดว่าเครือข่ายการอุปถัมภ์ค้าจุนกันในสังคมเป็นสิ่งจาเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
16 ท่านนาการจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาฯของทางเทศบาลมาเป็นเงื่อนไขการ
ลงคะแนนเสียง
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ผลที่ได้
5
4.28
4.08
4.22
4.50
4.54
3.84
4.08
4.20
4.14
3.94
2.90
4.16
3.40
3.44
3.94
4.01

จากผลการตอบแบบสอบถามวั นทัศนคติต่อ การเข้ าร่ว มโครงการกั บการซื้อเสี ยงผ่ า น
นโยบายหรือโครงการต่างๆของทางเทศบาลนั้นในส่วนของความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของทางเทศบาล ข้อที่ 1-3 นั้น ได้ผลความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่
ในระดับที่มาถึงมากที่สุด เนื่องจากได้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับ 4.20 จาก 5 ซึ่งความพอใจในระดับ
ดังกล่ าวสามารถอธิบายได้ในเบื้ องต้นว่า ชาวบ้านหรือประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการต่างรู้สึ กดีกับ
โครงการเพราะเปรียบเสมือนเป็นค่าตอบแทนที่ เทศบาลมอบให้กับตนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดูแล
ชุมชนแทนเทศบาลซึ่งมีความสมเหตุสมผลที่จะจัดโรงการขึ้น
ประเด็ น ถั ด มาคื อ เรื่ อ งของระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว ผู้ จั ด ท าโครงการหรื อ
นายกเทศมนตรีกับตัวประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในข้อ 4-8 ของแบบสอบถามซึ่งผลจากการ
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ตอบแบบสอบถามนั้นพบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการนั้นต่างทราบดีว่าใครเป็นผู้จัดโครงการ โดย
รับรู้ผ่านช่องทางการจัดอบรม และการจัดงานเลี้ยงขอบคุณที่เห็นได้จากค่าเฉลี่ยรวมมากถึงระดับ
มากที่สุดในข้อ 4-8 ที่เฉลี่ยรวมกันอยู่ในระดับ 4.20-4.54 มีเพียงในส่วนของกการรับทราบผ่านป้าย
โฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า 4.00 เพียงเหตุผลหรือปัจจัยเดียว ซึ่งในประเด็น
นี้ ท าให้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า การจั ด พิ ธี ห รื อ การจั ด อบรมนั้ น เปรี ย บเสมื อ นการจั ด เวที ใ ห้ ตั ว ผู้ จั ด
(นายกเทศมนตรี)ได้มีพื้นที่และโอกาสในการสร้างความนิยมในหมู่ประชาชนผ่านทั้งตัวโครงการและ
การกล่าวเปิดงาน เพื่อตอกย้าการรับรู้ของผู้เข้าร่วมโรงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ประเด็นที่น่าสนใจต่อไปคือในส่วนของการวิเคราะห์ในข้อ 9-12 ที่มุ่งวัดพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสี ย งของผู้ ตอบแบบสอบถาม และมุมมองของผู้ ล งคะแนนเสี ยงที่เลือกที่จะลงคะแนน
เช่นนั้น โดยในข้อที่ 9 นั้นเป็นการมุ่งวัดในเชิงทฤษฎีตัวแบบการเลือกอย่างมีเหตุผลที่เคยกล่าวมาก่อน
หน้านี้ว่า มนุษย์มักเลือกหรือทาในสิ่งที่จะทาให้ตนได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งเห็นได้จากค่าเฉลี่ย
ของผลสารวจที่ทราบว่าอยู่ในระดับ 4.14 มีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครหรือบุคคลที่จะ
ให้ประโยชน์สุ ขแก่ตน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังมองว่าการจัดโครงการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษานี้ไม่ได้แฝงไปด้วยนัยของการซื้อเสียงทางอ้อมแต่อย่างใด ดังเห็นได้จากตัวเลข
ค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามในข้อ 10 ที่ได้ค่าเฉลี่ยรวม 3.94 ซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยที่มากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนเต็ม และปรากฏการณ์ดังกล่าวก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมและยืนยันได้จากค่าเฉลี่ยใน
ข้อที่ 11 ที่อยู่ในระดับ 2.90 ที่มีการสอบถามมุมมองของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการว่า เนื่องจาก
ประชาชนผู้เข้าร่วมโรงการส่วนใหญ่มองว่าโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษานั้น “ไม่ใช่หาเสียง”
ของผู้จัดแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นเรื่องปกติที่เป็นการกระทาที่ถูกต้องตามระเบียบต่าง ดังเห็นได้จาก
ค่า เฉลี่ ย ข้ อ 12 ที่อ ยู่ ใ นระดั บ 4.16 ซึ่ งผลการตอบในส่ ว นของข้ อ 9-12 เป็ น การให้ เ หตุ ผ ลของ
ประชาชนที่มองว่าการกระทาหรือการจัดโรงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นมาเพื่อตอบแทน
การลงคะแนนเสียงและการให้ความนิยมกับผู้จัดทาโครงการ ดังนั้นการเลือกลงคะแนนเสียงให้กับผู้มี
ส่ ว นจั ด ทาโครงการของผู้ เข้า ร่ ว มโครงการนั้ นจึ งเป็น การเลื อกลงคะแนนด้ว ยเหตุผ ลของการให้
ประโยชน์ต่างตอบแทนของกันและกันระหว่างผู้จัดทาและผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักการเลือกอย่างมี
เหตุผลนั่นเอง
ถัดมาคือการตระหนักถึงเครือข่ายอุปถัมภ์ระหว่างประชาชนในสังคมที่เข้าร่วมโครงการกับ
ตัวผู้จัดโครงการในข้อ 13-15 ซึ่งผลสารวจพบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากคิดว่า โครงการ
อบรมสัมมนาเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะทาให้ผู้จัดประสบความสาเร็จในการครองฐานคะแนนเสียงและชนะ
การเลือกตั้งในครั้งถัดไป ซึ่งเป็นเพียงแค่ “ส่วนหนึ่ง” แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
เช่นนั้นได้ ดังค่าเฉลี่ยจากผลสารวจที่อยู่ในระดับ 3.40 และมองว่าโครงการนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การสร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ที่ดารงอยู่ในสังคม แม้จะเป็นปัจจัยที่สาคัญแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญ
ที่สุดปัจจัยเดียว หากแต่มีปัจจัยอื่นรวมเข้ามาอีกด้วย
ส่วนสุดท้ายคือการตีความขั้นสรุปในแง่ของการนาเอาตั วโครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษามาเป็นเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียงให้กับตัวผู้จัดในแบบสอบถามข้อที่ 16 ที่มีค่าร้อยละในการ
ตอบสูงถึง 4.01 ซึ่งประเด็นนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะสามารถตีความความคิดของผู้ตอบได้ 2 แง่มุม คือ
แง่มุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากจะตัดสินใจลงคะแนนให้กับผู้จัดโครงการอบรม
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สัมมนาและทัศนศึกษาแม้ว่าผู้จัดนั้นจะไม่จัดในครั้งถัดไป ในส่วนนี้สามารถตีความได้ว่าผู้เข้าร่ว ม
โครงการส่ ว นหนึ่ ง มองว่ า โครงการนี้ ไ ม่ ใ ช่ เ งื่ อ นไขหรื อ ปั จ จั ย การต่ อ รองที่ ส าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจ
ลงคะแนนเสี ย งให้ กับ ผู้ จั ด แต่กลั บมองที่ผ ลงานอื่นในภาพรวมมากกว่าเลื อกที่จะมองหรือยึดตั ว
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเพียงอย่างเดียวและในแง่มุมหนึ่งของข้อ 16 นี้สามารถตีความ
ได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งยังคงนิยมใช้ปัจจัยของโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเป็น
เงื่อนไขสาคัญในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้จัด เพราะพอใจกับโครงการที่ผู้จัดจัดทาขึ้นนั่นเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในภาพรวมพบว่าประชาชนผู้เข้าร่ว ม
โครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม
อยู่ในระดับสูง และคิดว่าการกาหนดโครงการของทางเทศบาลนครนครปฐมนั้นเป็นเรื่องที่ปฏิบัติตาม
หน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่การซื้อเสียงหรือการหาเสียง แต่ก็ยอมรับในบางส่วนว่าอาจเป็น
การหาเสียงหรือประชาสัมพันธ์ยอมรับจากประชาชนมากขึ้นทุกวัน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่ต่างมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ระบบอุปถัมภ์นั้นจาเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
และจาเป็นระหว่างผู้จัดทาโครงการกับผู้เข้าร่วมโครงการในเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ต่างทางาน
ให้กันและกันอย่างสมเหตุสมผล จึงสามารถสรุปได้ว่า แม้ในสายตาของบุคคลภายนอกที่ประเมินว่าตั ว
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของทางเทศบาลนครนครปฐมจะเป็นการซื้อเสียงที่ผ่านโครงการ
หรือตัวนโยบาย แต่สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนส่วนใหญ่แล้ว โครงการนี้เปรียบเสมือน
สินน้าใจต่างตอบแทนมากกว่าการซื้อเสียงในรูปแบบปกติทั่วไปที่หลายๆคนนั้นเข้าใจ
แม้ในปัจจุบันโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในส่วนของผู้นาชุมชน
หรือคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง และโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง สองโครงการจะได้ ยุ ติ ก ารจั ด ท าโครงการไปนั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2557 อั น
เนื่องมาจากการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายและการเบิก
งบประมาณในแต่ละโครงการของเทศบาลนครนครปฐมและมีคาสั่งระงับการจัดโครงการอบรมทัศน
ศึกษาดูงานทั้งสองโครงการลงในปี พ.ศ.2557 โดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเล็งเห็นและชี้แจงเหตุผล
การระงับโครงการอบรมและทัศนศึกษาทั้งสองโครงการของเทศบาลนครนครปฐมว่าเป็นการใช้จ่าย
งบประมาณที่สิ้นเปลืองและไม่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเท่าที่ควร เพราะนอกจากความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว โครงการไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาด้านอื่นมาก
เท่ากับจานวนเงินที่ใช้จ่ายไป จึงเห็นควรระงับและให้ตัดอกจากแผนงบประมาณประจาปีนับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2557 เป็นต้นมา
จากการยุติโครงการอบรมทัศนศึกษาของเทศบาลนครนครปฐมนั้น ส่งผลให้เกิดคาถามจาก
ประชาชนในพื้นที่ตามมาอย่างมากมายเกี่ยวกับเหตุผลของการยุติโครงการดังกล่าวซึ่งทางเทศบา ล
นครนครปฐมได้ทาการชี้แจงผ่านตัวผู้นาชุมชนพร้อมกับจัดโครงการด้านวัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องที่ขึ้นมาทดแทน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตุและทาการศึกษาต่อไปว่า นอกเหนือจากการจัดโครงการอบรม
ทัศนศึกษาของเทศบาลนครนครปฐมแล้ว ยังมีโครงการอื่นใดที่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือหรื อ
แสดงถึงนัยของการสร้างฐานคะแนนเสียงในการเมืองระดับท้องถิ่นได้อีกหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้ศึกษา
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อ
สินค้าที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปต่อยอดสร้างเป็น
เครื่องมือวิจัยและกําหนดเป็นตัวชี้วัดในแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย โดยนําเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับทัศนคติมาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายถึงทัศนคติที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว
จากผลการศึกษา สามารถแบ่งทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกของสโมสรฟุตบอล
ออกเป็นสองด้าน ประกอบด้วย1) ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอล ได้แก่ มีชื่อเสียง มีผลงานดี อยู่ลําดับ
ต้น มีนักฟุตบอลที่ชื่นชอบ ใช้สินค้าสโมสรแล้วเกิดความภูมิใจ เป็นต้น และ2)ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพดี สินค้าสามารถแสดงตัวตนได้ สินค้าทันสมัย สินค้ามีราคาเหมาะสม สถานที่
จัดจําหน่ายสะอาด เดินทางสะดวกสบายเข้าถึงง่าย พนักงานให้การบริการและให้คําแนะนําดี เป็นต้น
คําสําคัญ: ทัศนคติ, นักท่องเที่ยว, สินค้าของที่ระลึก, สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ABSTRACT
This article aim to study the tourists attitude towards to buying the souvenirs
of the Buriram united football club. A study result would lead to a development of a
questionnaire as research tool and it is a measure defined in the questionnaire to
collect related information. The attitude theory explains that consumer purchase a
souvenir through their attitude towards feelings of the parties. The study indicated that
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two aspects tourist attitude affects the buying of souvenirs. There are 1) attitude of
football club such as reputation, performance, football player, and worthiness 2)
attitude of souvenir products such as quality, brand identity, modernity, price, place,
accessibility, and services staff.
Keywords: Attitude, tourists, souvenirs, Buriram United football club
บทนํา
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสนใจและมีความนิยมการกีฬาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกีฬา
ประเภทฟุตบอลที่มีการให้ความสนใจและมีการติดตามมากประเภทหนึ่งในขณะนี้ เนื่องจากกีฬา
ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น มีกติกาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถ
ติ ดตามเชี ยร์ส โมสรและนั กฟุ ตบอลที่ชื่นชอบได้ อย่า งสะดวกตามสื่อต่ างๆ เช่น โทรทั ศ น์หรือสื่อ
ออนไลน์ และเนื่องจากความนิยมอย่างแพร่หลายนี้ จึงเป็นเหตุให้ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
มี การพั ฒนาอย่ างรวดเร็ ว โดยมีการเล็งเห็ นถึงคุณค่าและมู ลค่าที่ จะเกิ ดขึ้นในการลงทุนกับกีฬา
ฟุตบอล ซึ่งปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของฟุตบอลในประเทศไทยสูงถึงปีละ 1,860 ล้านบาท (เมเนเจอร์
ออนไลน์, 2559) ด้วยเหตุนี้จึงทําให้กีฬาฟุตบอลของประเทศไทยมีการพัฒนาเป็นระบบมากขึ้น และมี
การบริหารจัดการดีขึ้นเทียบเท่าต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดกีฬาฟุตบอลไทยมีมูลค่าและการ
เติบโตสูงขึ้นอย่างมากทั้งในเรื่องของตัวนักกีฬา ตําแหน่ง เกียรติยศ เงินเดือน และในส่วนของคุณค่า
ทางจิตใจของแฟนบอล ความศรัทธา ความจงรักภักดีในทีมในตราสัญลักษณ์ ซึ่งรวมไปถึงสินค้าที่
ระลึกของสโมสรนั้นๆ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดของกีฬาฟุตบอลไทยเป็นตลาดที่กําลังเติบโต มี
ขนาดใหญ่และมีการแข่งขันกันสูงมากและมีสโมสรเกิดขึ้นใหม่มากมาย ตัวอย่างเช่น สโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นสโมสรที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับฟุตบอลไทย
และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจากเดิมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเพียงจังหวัดทางผ่าน ไม่
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดได้มากนัก ทางจังหวัดจึงมีแนวคิดสร้าง
จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งกีฬา โดยการนํากีฬามาเป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาใน
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ จึงมีการสนับสนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์เปลี่ยนจากเมืองผ่านให้เป็นเมืองพักและก้าว
ต่อไปสู่เมืองสุขภาพแห่งเอเชียในอนาคต มุ่งให้คนเอเชียที่รักสุขภาพและกีฬาคิดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
วิธีการนี้ถือเป็นวิธีที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งพิจารณาจาก
จํานวนนักท่องเที่ยวและจํานวนเงินที่หมุนเวียนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก
จํานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวน 390,588 คนและในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น
829,623 คน ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดเกิดจากการรวมสโมสรฟุตบอล 2 สโมสรของจังหวัดบุรีรัมย์
เข้าด้วยกัน คือ สโมสรบุรีรัมย์พีอีเอ ที่เปลี่ยนแปลงมาจากสโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ
สโมสรบุรีรัมย์เอฟซี ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552 สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีสนามเหย้าของสโมสรชื่อสนามไอ-โมบาย สเตเดียม ตั้งอยู่ที่ตําบล
อีสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
ไทยที่ผ่านมาตรฐานสากล อีกทั้งสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดยังเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ
ต้นๆทั้งในประเทศและในแถบเอเชีย สามารถสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลเป็นทีมแรกและทีมเดียวใน
ประเทศไทยที่คว้าแชมป์ได้ถึง 4 แชมป์ในฤดูกาลเดียว โดยในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมานี้ สโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ดนั้น ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสามารถคว้าแชมป์มาแล้วถึง 11 แชมป์ ความสําเร็จ
เหล่านี้ได้มาจากการที่สโมสรมีนักฟุตบอลอาชีพที่มีความสามารถ และมีชื่อเสียงหมุนเวียนเข้ามาในทีม
อยู่เสมออีกทั้งยังมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบแบบแผน
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีการเติบโตและพัฒนาสโมสรอย่างก้าวกระโดดจึงเป็นที่สนใจและมี
ผู้ติดตามทั้งคนไทยและต่างชาติมากมาย ตัวอย่างความสําเร็จในธุรกิจของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
นอกจากจํานวนนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงความสําเร็จในธุรกิจกีฬาของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คือการจําหน่ายสินค้าที่ระลึกของสโมสรในช่วง
วันสงกรานต์ปี 2559 มีมูลค่าการขายสินค้าที่ระลึกในวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน 2559 มียอดรวมมาก
ถึง 17,458,138 บาท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขายเพียง 5 วัน (เอ็มไทยนิวส์, 2016) แสดงให้เห็นว่าการ
ขายสินค้าที่ระลึกของสโมสรสามารถสร้างรายได้ให้กับสโมสรเป็นจํานวนมาก ดังนั้นธุรกิจสินค้าที่ระลึก
ของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดจึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่สโมสรเป็นอย่างมาก
จากความมีชื่อเสียงของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดที่ส่งผลให้มีผู้สนใจมาเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้า
ของที่ระลึกจนทําให้ มียอดขายสินค้าของที่ร ะลึกเพิ่ม ขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ตัวอย่าง เช่น เสื้อฟุตบอล
กางเกง หมวก ผ้าพันคอ พวงกุญแจ หมอน กระเป๋า แก้วน้ํา เป็นต้น โดยราคาสินค้าเริ่มต้นตั้งแต่หลัก
สิบไปจนถึงหลักร้อย ซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกและเป็นราคาที่แฟนบอลหรือนักท่องเที่ยวรายอื่นๆสามารถ
ซื้อได้ นอกจากนี้สถานที่ในการจัดจําหน่ายสินค้าที่ระลึกของสโมสรก็มีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยและมีการนําหลักธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) มาใช้ในการขายสินค้าที่ระลึกของ
สโมสรออนไลน์เพื่อเข้าถึงและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าให้มากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจ
ศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อเป็น
แนวทางต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขายของที่ระลึกของสโมสร
ฟุ ต บอลอื่ น ๆ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และนํ า ไปสู่ ก ารประสบ
ความสําเร็จด้านการสร้างรายได้จากการขายสินค้าที่ระลึกเช่นเดียวกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในลําดับ
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด
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วิธีการวิจัย
ผลของการศึกษานี้เพื่อทบทวนวรรณกรรม และสร้างเครื่องมือที่ใช้สําหรับการเก็บข้อมูล
วิจัยภายใต้หัวข้อใหญ่คือ “การสํารวจลูกค้าสินค้าของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ดังนั้น
การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าของที่ระลึกสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จึง
เป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยํา โดยขั้นตอนในการ
สร้างเครื่องมือวิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ เรื่องแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนํามากําหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มี
คุณภาพ
3. สร้างแบบสอบถามเรื่องการสํารวจลูกค้าสินค้าที่ระลึกสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ในช็อปจังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิจัย
บทความวิชาการนี้จัดทําเพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าของที่ระลึก
ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยผู้ศึกษาได้ศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ดังนี้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
สุวภาพ ประภาสวัสดิ์ (2554) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ แนวทางที่เราคิด รู้สึก หรือมีท่าทีที่จะ
กระทําต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เช่น ทัศนคติต่อร้านค้าปลีก ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
หรือทัศนคติต่อรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้
ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไร ซึ่งอาจรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่
พอใจ เป็นต้น โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ นงรัก บุญเสริฐ (2554) ซึ่งได้กล่าวว่าทัศนคติเป็น
ความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึกและความเชื่อ หรือการรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของทัศนคตินั้นโดยสรุป ทัศนคติในที่นี้เป็นเรื่องของ
จิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ
รายการกรองสถานการณ์ ที่ได้รับมาซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง
พฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่าทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น
ออกมาโดยทางพฤติกรรม ซึ่งทัศนคตินั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ด้านความคิดและความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึงความรู้และความเชื่อ
ที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้รับรู้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนคติว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เช่น เชื่อ
ว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะปลอดภัยกว่าเดินทางโดยรถยนต์ เป็นต้น
2. ด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก
มีความคิดและความเข้าใจในสิ่งที่รับรู้นั้นว่าเป็นเช่นใด
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3. ด้านพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึงแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
สนองตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกที่
บุคคลมีต่อสิ่งนั้น เช่น หากคิดว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการปกป้องรักษา
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนี้ โซโลมอน (1992) นักวิชาการผู้มีความเชียงชาญด้านการศึกษาทัศนคติได้กล่าว
ว่า รูปแบบการเกิดทัศนคติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ทั ศ นคติ ที่ เ กิ ด จากกระบวนการคิ ด (Attitude : Based on Cognitive Information
Processing)
เริ่มจากการที่บุคคลสร้างความเชื่อ (Beliefs) เกี่ยวกับตราสินค้าโดยการสั่งสมเก็บรวบรวม
ข้อมูล หลังจากที่ประเมินความเชื่อแล้วก็จะเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับตราสินค้า (Affect) แล้วความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบนั้นก็จะนําไปสู่พฤติกรรม รูปแบบนี้เป็นรูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มี
ความเกี่ยวพันสูงสําหรับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะถูกกระตุ้นให้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกสินค้าตรายี่ห้อที่ตนเองชื่นชอบที่สุด
2. ทัศนคติที่เกิดโดยกระบวนการเรียนรู้จากพฤติกรรม (Attitude : Based on Behavioral
Process) ทัศนคติภายใต้รูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ําสําหรับผู้บริโภค
คือผู้บริโภคจะมีข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับสินค้าไม่มากนัก และไม่มีความรู้สึกชอบสินค้าตรายี่ห้อเป็น
พิเศษ แต่จะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบภายหลังจากที่ได้ทดลองใช้ นั่นหมายถึงพฤติกรรมเป็น
ตัวกําหนดความรู้สึก ผู้บริโภคจะรู้สึกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับจากสินค้านั้นว่าดีหรือ
ไม่ดี
3. ทัศนคติที่เกิดจากความรู้สึก (Attitude : Based on Hedonic Consumption) รูปแบบ
การตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความรู้สึกเป็นตัวนํา โดยที่พฤติกรรมและความเชื่อมีบทบาทค่อนข้างน้อยใน
การก่อให้เกิดทัศนคติ ทัศนคติในรูปแบบนี้เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของสินค้าที่ไม่อาจจับต้องได้แต่สัมผัส
ได้ด้วยความรู้สึก เช่น การดูโฆษณาแล้วชอบจึงตัดสินใจซื้อหรือการเห็นหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจึง
ตัดสินใจซื้อ จะเกิดการตัดสินใจซื้อภายใต้ทัศนคติรูปแบบนี้เมื่อสินค้าทําหน้าที่แค่ตอบสนองความพึง
พอใจมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ
นอกจากนี้การศึกษาของ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ได้ให้คําอธิบายเรื่องทัศนคติที่สําคัญ
และมีประโยชน์ต่อการตลาดไว้คือ ทัศนคติเป็นตัวแปรที่ใช้วัดความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมทาง
การตลาด ทัศนคติช่วยประเมินกิจกรรมทางการตลาดก่อนออกใช้จริง โดยอาจจะทําการทดสอบ โดย
วัดทัศคติของกลุ่มเป้าหมายถ้าทัศนคติไปในทางบวก แสดงว่ากิจกรรมทางการตลาดนั้นมีโอกาสที่จะ
สามารถนําออกมาใช้ในตลาดได้จริง ทัศนคติใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และเลือกส่วนตลาดที่
ต้องการ โดยจะแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็นส่วนตลาดที่มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและตราสินค้า และกลุ่มที่มี
ทั ศ นคติ ไ ม่ ดี ต่ อ สิ น ค้ า และตราสิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ก็ จ ะเลื อ กส่ ว นตลาดที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ม าเป็ น
กลุ่มเป้าหมาย และทัศนคติของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะผลิตภัณฑ์สามารถทําให้
กิจการทราบได้ว่า ทัศนคติที่จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรและทัศนคติต่อโฆษณาก็จะทําให้เราวัด
อํานาจในการชักจูงของโฆษณาได้ และในปี 2558 ยุพดี ทองโคตรและคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติแล้วพบว่า นักธุรกิจส่วนใหญ่นิยมศึกษาและให้ความสําคัญกับทัศนคติ สําหรับทําการตลาด
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สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการ ดังนี้ สินค้าและบริการ คุณภาพ สถานที่จัดจําหน่าย ราคา
พนักงาน และชื่อเสียง สิ่งที่ได้จากการใช้กลยุทธ์นี้จะนํามาซึ่งแนวทางการทําการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า
ในมุมมองของผู้จําหน่าย โดยลูกค้าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของสินค้าที่ระลึกทุก
ประเด็นแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการซื้อสินค้าของที่ระลึก ประเด็นที่เป็น
ปัญหามากได้แก่ สินค้าซ้ําแบบกัน ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดจําหน่ายที่ไม่กระจาย
ครอบคลุม แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและ
คุณภาพสินค้า เพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้า และการควบคุมราคา
นอกจากนี้งานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น โดยผลการศึกษาพบว่าทัศนคติด้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่นมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย และเฉยๆ ซึ่งเสื้อผ้า
แฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศมีความทันสมัย/ตามแฟชั่น มีแบบใหม่ๆให้เลือกตลอดเวลา จะมีค่าเฉลี่ย
ระดับทัศนคติมากที่สุด รองลงมาคือ เสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศมีคุณภาพดีมีความทนทาน
สามารถหาซื้อเป็นของขวัญชั้นดีสําหรับเพื่อนฝูงได้ เป็นที่นิยมกันในหมู่ดารา นักร้อง และนักแสดง
วัยรุ่น มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และเมื่อสวมใส่แล้วดูเป็นคนที่มีรสนิยมและทันสมัย ตามลําดับ
โดยมีทัศนคติเฉยๆว่าเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศเมื่อสวมใส่แล้วเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนฝูง
และสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติน้อยที่สุด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าของฝากของที่ระลึก พบว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้วิจัยเลือก
ศึกษา เช่น การศึกษาของ ภาดล อามาตย์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ พึงพอใจต่อการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่จัด
จําหน่าย และด้านราคา เป็นลําดับท้ายสุด และผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ในร้านค้าเขตอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นด้าน สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ได้ดังนี้
1. ด้ า นผลิตภัณ ฑ์ มี อิท ธิพลต่อความพึ งพอใจในการซื้อสินค้ าของฝากของที่ ระลึ กของ
ผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่
คุณภาพของสินค้า รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงาม ดึงดูดใจ และสินค้าได้มาตรฐาน
2. ด้านราคา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกของผู้บริโภค
โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกได้แก่ ราคาสินค้า
เหมาะสม รองลงมาคือ มีป้ายแสดงชัดเจน และราคาสินค้าสามารถต่อรองได้
3. ด้านสถานที่ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกของผู้บริโภค
โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ความสะอาด
ภายในร้าน รองลงมา คือ ป้ายแสดงชื่อร้านเห็นเด่นชัด และทําเลที่ตั้งร้านค้าสะดวกต่อการเดินทาง
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของฝากของที่
ระลึกของผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก
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ได้แก่ ความสุภาพและอัธยาศัยของพนักงาน รองลงมา คือ การให้บริการและคําแนะนําของพนักงาน
และการรับประกันคุณภาพสินค้า
นอกจากนี้ รัตนา สว่างวัฒนานนท์ (2554) ได้ทําการศึกษาทัศนคติทางด้านส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้าแบบตลับ ของผู้บริโภคสตรีในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ ทัศนคติด้าน
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อยี่ห้อที่ซื้อและ
ด้ านความถี่ในการซื้อมี ข้อคํานึงถึงในการซื้อคือคุณภาพของสินค้ ามากที่สุด โดยงานวิจัยมีความ
สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ศิริอําไพ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สิ น ค้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วตลาดโบราณบ้ า นสะแกกรั ง (ถนนคนเดิ น ตรอกโรงยา) จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง มี
ความสําคัญต่อการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญเรียงตามลําดับ
ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
นอกจากนี้ จิราภรณ์ ขาวศร (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของ
นักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ใน
ประโยชน์การใช้สอย คุณภาพ และความเป็นเอกลักษณ์ ด้านราคาในเรื่องของสินค้าราคาถูก ราคา
สมเหตุสมผล ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในทําเลที่ตั้งหาง่ายสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในการมีสินค้าตัวอย่าง ของแถม และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน มากไป
กว่านั้น กอบกาญจน์ พุทธาศรี (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรักและความภักดีต่อ
สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์์ลีก พบว่า ผู้ชมฟุตบอลมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความประทับใจใน
สไตล์การเล่นของสโมสร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ผู้ชมฟุตบอลมีทัศนคติต่อราคาโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความ
เหมาะสมของราคาบัตรเข้าชมการแข่งขัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ผู้ชมฟุตบอลมีทัศนคติต่อสถานที่
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ผู้ชมฟุตบอลมีทัศนคติต่อการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และเมื่อพิจารณารายข้อจะพบ
ว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดโปรโมชั่น อาทิเช่น ตั๋วรายปี แพคเกจเดินทางในการติดตามเชียร์
สโมสร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
จากการศึกษาของ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมใน
ด้านทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ของผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านที่สโมสรทําผลงานได้ดีมีชื่อเสียง ส่วนภาพรวมของ
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็น
แฟนบอลมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์สามารถใช้แสดงตัวตนของผู้บริโภคได้ ในด้านปัจจัยทาง
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การตลาดผู้ ที่ เ ป็ น แฟนบอลและผู้ ที่ ไ ม่ เ ป็ น แฟนบอลให้ ค วามสํ า คั ญ ในปั จ จั ย ด้ า นสโมสรฟุ ต บอล
เหมือนกัน โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลให้ความสําคัญเรื่องการสนับสนุนสโมสร ส่วนผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้
ความสําคัญเรื่องสโมสรทําผลงานได้ดีเยี่ยม รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการจัด
จําหน่าย นอกจากนี้ เฉลิมเกียรติ์ เตียงน้อย (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยการตลาด
แนวคิดใหม่ 4C’s กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติ และสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสร
ฟุตบอลต่างประเทศชั้นนําของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อนําการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติไปใช้
ในการพยากรณ์ในการตั ดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่าปัจจัยการตลาดแนวคิ ดใหม่ 4C's ด้านความ
ต้องการของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศชั้นนําของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยสื่อโฆษณา ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ด้านกลุ่ม
สมาชิก ปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ 4C's ด้านการสื่อสาร ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ด้านกลุ่มบันดาลใจ และ
ปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ 4C's ด้านความสะดวกในการซื้อ ตามลําดับ โดยมีงานวิจัยที่สอดคล้อง
ของ วทัญญู ลีวงศ์วรกุล (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬา
ฟุตบอลไทยของคนไทย ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาองค์กรของวงการฟุตบอล ค่านิยมของสังคม
การรับรู้สื่อ และทัศนคติที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า การพัฒนาองค์กรของวงการฟุตบอล ค่านิยมของสังคม การรับรู้สื่อ และทัศนคติมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทยและจะนําไปสู่การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลด้วย
การซื้อผลิตภัณฑ์หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลจากการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดนั้น สามารถแบ่งทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกของ
สโมสรฟุตบอล ออกเป็นสองด้าน ประกอบด้วย1) ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอล ได้แก่ มีชื่อเสียง มี
ผลงานดี อยู่ลําดับต้น มีนักฟุตบอลที่ชื่นชอบ ใช้สินค้าสโมสรแล้วเกิดความภูมิใจ เป็นต้น และ2)
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพดี สินค้าสามารถแสดงตัวตนได้ สินค้าทันสมัย สินค้ามี
ราคาเหมาะสม สถานที่จัดจําหน่ายสะอาด เดินทางสะดวกสบายเข้าถึงง่าย พนักงานให้การบริการ
และให้ คํ า แนะนํ า ดี เป็ น ต้ น โดยทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ง านวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ได้ แ ก่ เพ็ ญ นิ ภ า
พรพัฒนนากูร (2551) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศ
ของวัยรุ่น ซึ่งกล่าวว่าลูกค้ามีทัศนคติต่อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าว่าเมื่อสวมใส่แล้วมีความรู้สึกภูมิใจรู้สึกถึง
ความมีรสนิยมทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบกาญจน์ พุทธาศรี (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความรักและความภักดีต่อสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์์ลีก กล่าวว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทั ศ นคติ ใ นการติ ด ตามสโมสรจากสไตล์ ก ารเล่ น ของสโมสรที่ มี วิ ธี ก ารเล่ น ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ลํ า ดั บ ที่ ดี
เหมาะสมแก่การติดตามและสนับสนุนสโมสรโดยการซื้อผลิตภัณฑ์หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้
กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทัศนคติของลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสโมสร
ที่ทําผลงานดีมีชื่อเสียง มากไปกว่านั้นสนับสนุนด้วยงานวิจัยของ เฉลิมเกียรติ์ เตียงน้อย (2557) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ 4C’s กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติ และสื่อโฆษณาที่มี
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ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสโมสรฟุ ต บอลต่ า งประเทศชั้ น นํ า ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความต้องการซื้อของลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด โดยความ
ต้องการซื้อเกิดจากความชื่นชอบในสโมสร นักฟุตบอล หรือชื่อเสียงของสโมสร และวทัญญู ลีวงศ์วร
กุล (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคน
ไทย กล่าวว่า การพัฒนาองค์กรของวงการฟุตบอลให้ดีและมีชื่อเสียง มีผลให้เกิดแรงจูงใจในการ
ติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทยและจะนําไปสู่การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
ร่วมกิจกรรมอื่นๆ
และสําหรับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ มีงานวิจัยที่สนับสนุนได้แก่ เพ็ญนิภา พรพัฒนนากูร
(2551) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น กล่าวว่า
ลูกค้ามีทัศนคติต่อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าว่าเสื้อผ้านั้นมีความทันสมัย มีแบบใหม่ๆให้เลือกตลอดเวลา
สินค้ามีคุณภาพดีทนทานและเหมาะสมกับราคา และการศึกษาของ ภาดล อามาตย์ (2551) ได้ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ความพึงพอใจในการซื้อของผู้บริโภคเกิดจากความพึงพอใจใน 4 ด้าน ดังนี้
1)ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องมีคุณภาพ มีความสวยงามดึงดูดใจ และได้มารฐาน 2)ด้านการส่งเสริมทางกาน
ตลาด ได้รับการบริการที่ดีจากพนักงานที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้ม สามารถให้คําแนะนําสินค้าได้ และมี
การรับประกันคุณภาพสินค้า 3)ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สถานที่มีความสะอาด ทําเลที่ตั้งสามารถ
เดินทางได้สะดวก และมีป้ายร้านเด่นชัด 4)ด้านราคา ต้องมีราคาที่เหมาะสม มีป้ายบอกราคาชัดเจน
และสามารถต่อรองได้ นอกจากนี้การศึกษาของรัตนา สว่างวัฒนานนท์ (2554) ได้สนับสนุนปัจจัย
ด้านทัศนคติ โดยการศึกษาเรื่องทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้าแบบตลับ ของผู้บริโภคสตรีในจังหวัด ปทุมธานี และในปี 2555 วิไลวรรณ ศิริ
อําไพ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาด
โบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ปัจจัยทางด้านการตลาด
7Ps มีผลต่อการตัดสินซื้อของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์มีมีการออกแบบที่ดูดี และสินค้ามีความหลากหลาย นอกจากนี้ จิราภรณ์ ขาวศร
(2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง กล่าว
ว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในประโยชน์การใช้สอย คุณภาพ และความ
เป็นเอกลักษณ์ ด้านราคาในเรื่องของสินค้าราคาถูก ราคาสมเหตุสมผล ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ในทําเลที่ตั้งหาง่ายสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และด้านการส่งเสริมการตลาดในการมีสินค้า
ตั ว อย่ า ง ของแถม และการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ร้ า น และกอบกาญจน์ พุ ท ธาศรี (2554) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรักและความภักดีต่อสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์์ลีก กล่าว
ว่า มีทัศนคติต่อราคาที่เหมาะสม และมีทัศนคติต่อสถานที่ว่าต้องมีความสะดวกในการเดินทาง มี
ทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด ว่าควรมี โปรโมชั่น ตั๋วรายปี แพคเกจเดินทางในการติดตามเชียร์
สโมสร และในปี 2556 กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส โมสรฟุ ต บอลบุ รี รั ม ย์ ยู ไ นเต็ ด ของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ กล่ า วว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แสดงตัวตนของผู้บริโภคได้อีกด้วย
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จากการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ เรื่อง
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวข้างต้น
สามารถสรุปผลการศึกษาเพื่อระบุทัศนคติที่มีผลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ดได้ดังตารางต่อไปนี้
ทัศนคติที่มีผลต่อการซื้อ
ประเภททัศนคติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่ระลึกของสโมสร
ฟุตบอล
1. ทัศนคติที่มี
- เพ็ญนิภา พรพัฒนนากูร (2551) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและ
-ความมีชื่อเสียงของ
ต่อสโมสร
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น สโมสร
ฟุตบอล
กล่าวว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าว่าเมื่อสวมใส่แล้ว -สโมสรมีผลงานดี อยู่
มีความรู้สึกภูมิใจรู้สึกถึงความมีรสนิยมทันสมัย
ลําดับต้น
- กอบกาญจน์ พุทธาศรี (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ -มีนักฟุตบอลที่ชื่นชอบ
ความรักและความภักดีต่อสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์์ลีก กล่าว -ใช้สินค้าสโมสรแล้วเกิด
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติในการติดตามสโมสรจากสไตล์ ความภูมิใจ
การเล่นของสโมสรที่มีวิธีการเล่นที่จะนําไปสู่ลําดับที่ดี เหมาะสม
แก่การติดตามและสนับสนุนสโมสรโดยการซื้อผลิตภัณฑ์หรือร่วม
กิจกรรมอื่นๆ
- กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคใน
จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทัศนคติของลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อสโมสรที่ทําผลงานดีมีชื่อเสียง
- เฉลิมเกียรติ์ เตียงน้อย (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ 4C’s กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติ และสื่อ
โฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอล
ต่างประเทศชั้นนําของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า
ความต้องการซื้อของลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด โดย
ความต้องการซื้อเกิดจากความชื่นชอบในสโมสร นักฟุตบอล
หรือชื่อเสียงของสโมสร
- วทัญญู ลีวงศ์วรกุล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย กล่าวว่า
การพัฒนาองค์กรของวงการฟุตบอลให้ดีและมีชื่อเสียง มีผลให้
เกิดแรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทยและจะ
นําไปสู่การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์หรือร่วม
กิจกรรมอื่นๆ
- เพ็ญนิภา พรพัฒนนากูร (2551) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและ
-สินค้ามีคุณภาพดี
2. ทัศนคติที่มี
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น -สินค้าสามารถแสดง
ต่อผลิตภัณฑ์
กล่าวว่า ลูกค้ามีทัศนคติต่อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าว่าเสื้อผ้านั้นมี
ตัวตนได้
ความทันสมัย มีแบบใหม่ๆให้เลือกตลอดเวลา สินค้ามีคุณภาพดี -สินค้าทันสมัย
ทนทานและเหมาะสมกับราคา
-สินค้ามีราคาเหมาะสม
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ประเภททัศนคติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- สอดคล้องกับ ภาดล อามาตย์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
และความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าของฝากของที่
ระลึกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ความพึง
พอใจในการซื้อของผู้บริโภคเกิดจากความพึงพอใจใน 4 ด้าน
ดังนี้ 1)ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องมีคุณภาพ มีความสวยงามดึงดูดใจ
และได้มารฐาน 2)ด้านการส่งเสริมทางกานตลาด ได้รับการ
บริการที่ดีจากพนักงานที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้ม สามารถให้
คําแนะนําสินค้าได้ และมีการรับประกันคุณภาพสินค้า 3)ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย สถานที่มีความสะอาด ทําเลที่ตั้ง
สามารถเดินทางได้สะดวก และมีป้ายร้านเด่นชัด 4)ด้านราคา
ต้องมีราคาที่เหมาะสม มีป้ายบอกราคาชัดเจน และสามารถ
ต่อรองได้
- รัตนา สว่างวัฒนานนท์ (2554) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
แป้งแต่งหน้าแบบตลับ ของผู้บริโภคสตรีในจังหวัด ปทุมธานี
สอดคล้องกับ ภาดล อามาตย์ (2551) กล่าวว่าผู้บริโภคใช้ความ
พึงพอใจ 4 ด้านในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับคุณภาพของแป้งมากที่สุด
- วิไลวรรณ ศิริอําไพ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้าน
สะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า
ปัจจัยทางด้านการตลาด 7Ps มีผลต่อการตัดสินซื้อของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์มีมีการออกแบบที่ดูดี และสินค้ามีความ
หลากหลาย
- จิราภรณ์ ขาวศร (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในประโยชน์
การใช้สอย คุณภาพ และความเป็นเอกลักษณ์ ด้านราคาใน
เรื่องของสินค้าราคาถูก ราคาสมเหตุสมผล ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายในทําเลที่ตั้งหาง่ายสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
และด้านการส่งเสริมการตลาดในการมีสินค้าตัวอย่าง ของแถม
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน
- กอบกาญจน์ พุทธาศรี (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความรักและความภักดีต่อสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์์ลีก กล่าว
ว่า มีทัศนคติตอ่ ราคาที่เหมาะสม และมีทัศนคติต่อสถานที่ว่าต้อง
มีความสะดวกในการเดินทาง มีทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด
ว่าควรมี โปรโมชั่น ตั๋วรายปี แพคเกจเดินทางในการติดตามเชียร์
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-สถานที่จัดจําหน่าย
สะอาด เดินทาง
สะดวกสบายเข้าถึงง่าย
-พนักงานให้การบริการ
และให้คําแนะนําดี
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ทัศนคติที่มีผลต่อการซื้อ
สินค้าที่ระลึกของสโมสร
ฟุตบอล

สโมสร
- กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคใน
จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้แสดงตัวตนของผู้บริโภคได้
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บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย: งานบริหารการศึกษาและส่วน
ประสมทางการตลาด มีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการในเรื่องการบริหารการศึกษาและ
ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการทําการตลาดในธุรกิจการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลการศึกษา
ที่ได้สามารถนําไปต่อยอดทําเป็นเครื่องมือวิจัยและกําหนดเป็นแบบสอบถาม และเพื่อศึกษาสภาพงาน
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และแจกแจงความถี่ เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย บนพื้นฐานแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย มีสภาพงานการบริหารการศึกษา
บนพื้ น ฐานแนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาด ดั ง นี้ 1) ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ หรื อ ผลิ ต ภั ณฑ์
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารงาน
ธุรการ (การเงิน) หรือ ราคา หมายถึง การบริหารค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆมีความเหมาะสม
3) ด้านการบริหารงานบุคคล หรือ บุคคล หมายถึง ผู้อํานวยการ ครูและพนักงานในโรงเรียนคริส
เตียนนานาชาติเชียงราย มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ ด้านการให้บริการ 4) ด้านการบริหาร
กิ จการนั กเรียน หรื อ กระบวนการ หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนํา
แนวทางคริสเตียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ และ 5) ด้านการบริหารงานด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน หรือ ภาพลักษณ์ หมายถึง การให้บริการชุมชน การนํานักเรียนช่วยเหลือ
สังคม การดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับชุมชน
คําสําคัญ: งานบริหารการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด คริสเตียน โรงเรียนนานาชาติ
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ABSTRACT
The Educational Management of Chiang Rai International Christian School:
Tasks of educational administration and the marketing mix determine to study
secondary information from various sources and review various literatures with an
objective to use the result and develop as a research tool and to study the tasks of
educational administration of Chiang Rai International Christian School. The research
tool was questionnaire. The result was analyzed by using mean, standard deviation,
and frequency with an objective to study the tasks of educational administration based
on the concept of marketing mix.
The result found that Chiang Rai International Christian School has tasks of
educational administration based on the concept of marketing mix as follows:
1) Academic administration or products is the quality education service and curriculum
development. 2) Administrative Management (finance) or price is financial
management. The management of fees and expenses are reasonable. 3) Personnel
Management or people refer to administrators, teachers, volunteers, and staff in
school. Teachers are excellent in teaching. 4) Students activities management or
process helpings students with developing spiritual and physical by instilling Christian
teaching into their life. And 5) Community Management or corporate image is to
provide service community. Bring students to help local villages and service
community.
Keywords: Tasks of Educational Administration, Marketing Mix, Christian International
School
บทนํา
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญในชีวิตของมนุษย์ เป็นการวางรากฐาน ด้านความรู้
ร่างกาย และจิตใจ การศึกษาสร้างคนให้มีความรู้ เพื่อการประกอบอาชีพ พัฒนาร่างกายและจิตใจ
ให้ เ ป็ น คนที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนให้ รู้ จั ก ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งสั น ติ สุ ข
สามารถอาศัยร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และสร้างทักษะด้านต่างๆของบุคคลให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเกื้อกูลแก่สังคม และ
เป็นเครื่องมือพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า การศึกษาจึงมีความสําคัญต่อมนุษย์
สังคม และประเทศชาติเป็นอย่างมาก การศึกษาที่ดีจึงต้องมีความยืดหยุ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ
สนใจ และพัฒนาปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อให้ทันกับความรู้ที่
ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง และอาศัยความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาจึงต้องมุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความเป็นพลเมือง พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดี เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดี สร้างพฤติกรรมที่พึง
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ประสงค์ สร้างนิสัยการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะในการทําประโยชน์เพื่อส่วนร่วม พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ให้
ผู้เรียนสามารเรียนรู้ได้ตามความสนใจ มีความรู้ในการดํารงชีวิตอย่างรอบด้านในสังคมอย่างเป็นสุข มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม ทักษะในการสร้างจิตนาการ ทักษะการทํางาน ทักษะในการสร้าง
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและทั ก ษะการสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ด้ ว ยตนเอง (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
สถานศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งคือผลผลิตทางการศึกษา และการ
จัดการศึกษาต้องจัดให้ทุกส่วนในระบบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดทํา
หลักสูตร การจัดกิจการนักเรียน การบริหารชั้นเรียน การบริหารอาคารสถานที่ บริหารงานวิชาการ
การเงิ น บริ ห ารงานบุ ค คล และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้ า หมายของการจั ด การศึก ษา นอกจากสถาบัน การศึ ก ษาจะมีบ ทบาทที่ สําคั ญ แล้ว ผู้ ป กครอง
สถาบันสังคม มีบทบาทสําคัญเช่นเดียวกันในการจัดทําหลักสูตร สนับสนุนกิจการการศึกษา ร่วมใน
บรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศั ก ยภาพ มากกว่ า นั้ น ผู้ ป กครองยั ง มีส่ ว นในการตั ด สิน ใจเลือ กสถานศึก ษาให้กั บ บุ ต รหลานด้วย
(ปรัชญา เวสารัชช์, 2545)
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน จะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเป็น
รากฐานที่ดีด้านความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กประสบความสําเร็จด้านการเรียนและ
ประสบความสําเร็จในชีวิต (นภเนตร ธรรมบวร 2554, หน้า 7) จึงกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่สําคัญที่โรงเรียนต้องคํานึงถึง ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนจึงต้องมีการศึกษา
ปรับปรุงการให้บริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสร้างความได้เปรียบในการตลาด
และการจัดการศึกษาที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน
การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้อง
กับองค์ประกอบการศึกษาทุกด้าน เพราะทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โรงเรียนต้องมี
การปฏิรูปการศึกษาด้านหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษา ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (ชมรมสภาการปฏิรูปการศึกษาไทย, 2557)
การบริ ห ารการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ทํ า ให้ โ รงเรี ย นเอกชนต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว นํ า
หลักการของการบริหารการศึกษาภายใต้ฐานคิดของการตลาด ซึ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าคือ
ผู้เรียน จึงสนใจปรับประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นเครื่องมือหลักของนักการตลาด เพื่อ
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บลู ก ค้ า มาปรับ ใช้ กั บ การจัด การศึก ษาของโรงเรี ย นคริ ส เตี ย นนานาชาติ
เชียงราย ซึ่งยังไม่มีผู้ใดทําการศึกษาประเด็นดังกล่าวมา จึงสนใจศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย: งานบริหารการศึกษาและส่วนประสมทางการตลาด
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย บนพื้นฐานแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาด
วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสอบถามผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย เพื่อนําไปต่อยอดการสร้างเครื่องมือ
สําหรับการเก็บข้อมูลวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณภายใต้หัวข้อใหญ่คือ “ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย” ดังนั้นการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย: งานบริหารการศึกษาและส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการนําผลการวิจัยมาสร้างเครื่องมือวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ มี
ความถูกต้องเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยดั้งนี้
1. ศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารการศึกษาและ
ส่วนผสมทางการตลาดบริการ
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. นําข้อมูลจากการศึกษา สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาและส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติ นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา สํานวนคําพูดและความชัดเจนของข้อคําถาม โดย
แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ต
(Likert’s Scale)
มากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
มาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน 3 คะแนน
น้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน 1 คะแนน
นําค่าคะแนนที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยและนํามาเปรียบเทียบเกณฑ์ คุณภาพ ดังนี้
1.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา
2) งานบริหารการศึกษาและส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติ
เชียงราย
3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน คริสเตียนนานาชาติเชียงราย จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและ
ความครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC)
5. นําแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคํานวณหาค่าความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคําถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
0 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคําถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
-1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคําถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
6. นําแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดําเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าสัมประสิท ธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค โดยใช้เกณฑ์
ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป
7. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรจริง
ผลการวิจัย
งานวิจัยการจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย: งานบริหารการศึกษา
และส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางใน
การศึกษาดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 5 ด้าน (หวน พินธุพันธ์, 2548)
2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ แปลจาก Philip Kotler, 2541)
มาเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคล้องงานบริหารการศึกษาและส่วนผสมทางการตลาด
เพราะการให้ บ ริ ก ารและส่ ว นการตลาดของธุ ร กิ จ บริ ก ารจะมี ผ ลกระทบซึ่ ง กั น และกั น และต้ อ ง
สอดคล้องกันเพื่อให้การดําเนินงานด้านการตลาดประสบความสําเร็จ (Adrian, 1993 อ้างถึงไหน
ณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ, 2552)
แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา 5 ด้าน
การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาเป็ น สิ่ง ที่ ห น่ว ยงานทางการศึก ษาต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ เพื่อ
ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนผู้เรียนและขอบข่ายงานบริการทางการศึกษาประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1. การบริหารงานวิชาการ เป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุม
เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้ การทําแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการ การใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
2. การบริหารงานธุรการ เป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวกับงานการเงิน วัสดุครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการต่างๆ เป็นต้น
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3. การบริหารงานบุคคล เป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคล เริ่มตั้งแต่ การสรรหาบุคคล
มาทํางานหรือมาเป็นครู การจัดบุคคลเข้าทํางาน ในการสรรหาบุคคลมาทํางาน ถ้าสรรหาบุคคลที่เป็น
คนเก่งคนดีมาเป็นครู จัดครูเข้ าสอนตามความรู้ความสามารถและพัฒนาครู ใ ห้เก่ง ย่ อมจะสอน
นักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
4. การบริหารกิจการนักเรียน เป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน เช่น การปฐมนิเทศ
นักเรียน การปกครองนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การบริการเกี่ยวกับสุขภาพนักเรียน การจัด
กิจกรรม และการบริการต่างๆ การจัดกิจกรรม กีฬา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ การ
จัดบริการแนะแนว
5. การบริหารงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการบริหารงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
กั บชุมชน การช่ ว ยแก้ปัญหาในชุ มชน การให้นักเรี ยนเข้าไปเรียนหรือฝึกงานในชุมชน การสร้าง
ภาพลักษณ์การให้บริการชุมชน (หวน พินธุพันธ์, 2548)
แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s
ในด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) หรือ 7P’s ในการกําหนดกลยุทธ์
การตลาดประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ คือ
สิ่ ง ที่ ผู้ ข ายต้ อ งมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และลู ก ค้ า จะได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ
โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง
ไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ที่นําเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริการ
(Channels)
4. ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้บริการและเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ า นบุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การคั ด เลื อ ก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ขององค์ ก ร เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6 . ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร นํ า เ ส น อ ( Physical Evidence/Environment and
Presentation) หมายถึงภาพลักษณ์ หรือสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ง่ายทางกายภาพ และเป็นสิ่ง
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ที่สื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของการให้บริการได้อย่างชัดเจน เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่
ให้บริการ การออกแบบ ตกแต่งและแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นที่ในอาคาร มีความระเบียบเรียบร้อย
ภายในสํานักงาน การจัดวางอุปกรณ์สํานักงาน ความสะอาดของอาคารสถานที่
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในด้านการบริการ ที่นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทําให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)
จากการค้นคว้าเอกสารงานบริหารการศึกษาทั้ง 5 ด้าน และกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
7P’s service marketing mix มี ค วามสอดคล้ อ งกั น สามารถเปรี ย บเที ย บในมุ ม มองการบริ ห าร
การศึกษาและกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ ซึ่งในบริบทของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย งาน
บริ ห ารการศึ ก ษาทั้ ง 5 ด้ า น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดบริ ก าร 7P’s service
marketing mix อยู่ 5 ด้าน (5P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและ
ภาพลักษณ์ ดังนี้
การเปรียบเทียบงานบริหารการศึกษาและกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 5P’s
งานบริหารการศึกษา
ส่วนผสมทางการตลาดบริการ
1. การบริหารงานวิชาการ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. การบริหารงานธุรการ (การเงิน)
2. ราคา (Price)
3. การบริหารงานบุคคล
3. บุคคล (People)
4. การบริหารกิจการนักเรียน
4. กระบวนการ (Process)
5. การบริหารงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 5. ภาพลักษณ์ (Physical Evidence)
ข้อมูลอ้างอิงจากการสอบถามผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนคริส เตียน
นานาชาติเชียงราย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา นราพัฒน์ ภูตุธาตุ (2556) นํามา
ประยุกต์แ ละกําหนดขอบข่ายงานบริการทางการศึกษาใน 5 ด้ าน ดั งนี้ 1) ด้ านกระบวนการจัด
การศึกษา หมายถึง การรับนักเรียน การปฐมนิเทศ การจัดการเรียนการสอน กีฬาและนันทนาการ
การแนะแนวและทัศนศึกษา 2) ด้านผู้บริหารโรงเรียนและครู หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยความสม่ํ า เสมอ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการบริ ก าร มี
ความสามารถด้านวิชาการ การให้คําแนะนําและเอาใจใส่ต่อผู้ปกครองและนักเรียน 3) ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน เช่น ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อ
สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น 4) ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึง ถูกต้อง ชัดเจน
และทันต่อเวลาอย่างสม่ําเสมอ และ 5) ด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียน
ให้บริการด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
นงเยาว์ วิเชียรเครือ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษาในระดับอนุบาลของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) สังกัด

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

317

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ได้ข้อสรุปการจัดการศึกษา ประกอบ 1) ด้านวิชาการ หมายถึง
การดําเนินงานวางแผนการจัดการศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง
การดํ า เนิ น งานค่ า เล่ า เรี ย นและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ 3) ด้ า นบุ ค ลากร หมายถึ ง ครู บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 4) ด้ านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ที่ตั้ง
โรงเรียนและสิ่งแวดล้ อมรอบโรงเรียน และ 5) ด้านบริการ หมายถึง การจัดบริการต่างๆภายใน
โรงเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ให้ความหมายการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปไป ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 2) ด้านงบประมาณ หมายถึง การบริหารจัดการด้านการเงิน
3)
ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจัดให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง การพัฒนาส่งเสริมบุคลากร และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย การบริหาร
กิ จ การนั ก เรี ย น การให้ บ ริก ารจั ด กิ จ กรรมต่า งๆเพื่ อ นัก เรีย น การบริ ห ารอาคารสถานที่ การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และการบริการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556)
ยุกตนันท์ หวานฉ่ํา (2555) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ใน
อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ข้อสรุปว่า การ
บริหารการศึกษา ประกอบ 4 ด้าน ได้ แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจเกี่ยวกับ
การจั ด หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ต อบสนองความต้ อ งการผู้ เ รีย น 2) ด้ า นการบริห ารงบประมาณ
หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ การรายงานผลงบประมาณของ
สถานศึกษา 3) ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ และ 4) ด้านงานบริหารทั่วไป หมายถึง ระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
การประสานงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
นอกจากนี้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ของหวน พินธุพันธ์ (2548) ได้
ศึ กษาขอบข่ ายของการบริหารการศึกษา โดยได้ส รุปไว้ 5 ด้ าน ดั งนี้ 1) การบริ หารงานวิชาการ
หมายถึง การนําหลักสูตรไปใช้ในการทําแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การใช้สื่อการ
สอน การประเมินผลการวัดผล และการนิเทศการสอน และการบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน
ธุรการ หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน อาคารสถานที่ งานพยาบาล งานสารบรรณ และงาน
บริการต่างๆ 3) การบริหารบุคคล หมายถึง การสรรหาและพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 4) การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับนักเรียน เช่น การ
ปฐมนิ เ ทศ การจั ด บริ ก ารแนะแนว การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เป็ น ต้ น และ 5) การบริ ห ารงานด้ า น
ความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน การ
สร้างภาพลักษณ์การให้บริการชุมชน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s
ชัยสมพร ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 63-83) ได้สรุปแนวคิดกลยุทธ์การตลาดบริการ 7
ด้านไว้ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ บริการจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า 2) ด้านราคา (Price) เป็นสิ่งที่
กําหนดรายได้ของกิจการ 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) การให้บริการผ่านร้านค้า การ
ให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการผ่านตัวแทน และการให้บริการผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์การ
ให้ข่าวสาร การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ 5) ด้านพนักงาน (People) ประกอบ
ไปด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรรวมตั้งแต่เจ้าของ ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าว
ทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 6) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) การทําให้เกิด
กระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ และ 7) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
Evidence) ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) อ้างถึงแนวคิดของ Philip Kotler โดยให้แนวคิดกลยุทธ์ส่วนผสม
ทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 7 อย่าง ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
คื อ สิ่ ง ที่ ผู้ ข ายต้ อ งตอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และลู ก ค้ า จะได้ รั บ ผลประโยชน์ คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ าจจั บ ต้ อ งได้ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ 2) ด้ า นราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากับบริการกับราคาของบริการนั้น ถ้าคุณค่า
สูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็น ช่องทางการนําเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นําเสนอ
4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์แจ้ง
ข่าวสารหรือชั กจู งให้ เกิ ดทั ศ นคติแ ละพฤติก รรมการใช้ บริ ก าร 5) ด้ านบุค คล (People) คือ การ
คัดเลือก การฝึกฝน การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขัน 6) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการบริการที่นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการ และทําให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และ 7) ด้านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence) หมายถึง
ภาพลักษณ์ หรือสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ง่ายทางกายภาพ
ฉั ต รยาพร เสมอใจ (2545) กล่ า วว่ า การตลาดบริ ก าร หมายถึ ง กระบวนการในการ
วางแผน และการบริหารแนวความคิด (Concept) การตั้งราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สําหรับผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ใช้
ชลนิ ภัท ร์ ปทุม มา (2553) กล่าวว่า กลยุท ธ์สํ าหรับธุ ร กิ จบริการประกอบด้วย 1) ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เราจะนําเสนอให้กับผู้บริโภค 2) ด้านราคา หมายถึง จํานวน
เงินที่มคี วามจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3) ด้านบุคลากร หมายถึงพนักงาน ซึ่งต้อง
ผ่านการฝึกอบรม การจูงใจเพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4) ด้านสถานที่ หมายถึง
โครงสร้างของช่องทาง กิจกรรมใช้เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 5) ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง
เครื่องมื อการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริ การ 6) ด้ านการสร้ างและการ
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นําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างคุณภาพรวม การพัฒนารูปแบบการให้บริการ และ
7) ด้านกระบวนการบริการ หมายถึง กระบวนการในการให้บริการลูกค้า
สมวงศ์ พงษ์สถาพร (2551) องค์ประกอบของ 7P’s มีดังนี้ 1) ด้านสินค้า หมายถึง ลักษณะ
เด่น คุณภาพ ตราสินค้า 2) ราคา หมายถึง ระดับราคา ส่วนลดราคา 3) ด้านบุคคล หมายถึง พนักงาน
และลูกจ้าง 4) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง การขนส่ง ทําเลที่ตั้งร้าน ชนิดของช่องทาง 5)
ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 6) ลักษณะทางกายภาพและการ
นําเสนอ หมายถึง อาคารสํานักงาน การแต่งกายของพนักงานที่เหมาะสม และ
7)
กระบวนการ หมายถึง ลําดับของกิจกรรม
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย: งานบริหาร
การศึกษาและส่วนประสมทางการตลาด โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โดยผลการศึกษาจะนําไปใช้เป็นการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม จากการศึกษางานบริหาร
วิชาการ ของหวน พินธุพันธ์ (2548) และการศึกษากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541) โดยผู้วิจัยได้ทําการปรับให้สอดคล้องกับโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงรายในการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนาชาติ
เ ชี ย ง ร า ย (THE PARENT’S SATISFATION ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF
CHIANGRAI INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL)” ในลําดับต่อไป โดยสามารถสรุปงานบริหาร
การศึกษาและส่วนผสมทางการตลาดบริการเป็นตารางเปรียบเทียบดังนี้
บริบทภายใต้โรงเรียน
คริสเตียนานาชาติเชียงราย
1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การ
การจัดทําหลักสูตร การใช้
1. การบริหารงานวิชาการ
นวัตกรรมในการเรียนการสอน
หมายถึง การจัดทําหลักสูตร ให้บริการ คุณภาพ
การจัดหาสื่ออุปกรณ์และ
การมีคุณภาพในการเรียนการ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มี
สอน
คุณภาพ
2. การบริหารธุรการ (การเงิน) 2. ราคา หมายถึง รายได้ของ การบริหารด้านการเงินและ
หมายถึง การดําเนินงาน
กิจการ ระดับราคา ส่วนลด
งบประมาณ การบริหารค่าเล่า
เกี่ยวกับการเงิน
ราคา
เรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆมี
ความเหมาะสม
3. การบริหารงานบุคคล
3. บุคคล หมายถึง ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ ครูและพนักงาน
หมายถึง ผู้อํานวยการ ครู ผูท้ ี่ พนักงาน ที่มีผลต่อคุณภาพ
ในโรงเรียนมีความรู้ความ
มีความรู้ความสามารถ
การให้บริการ และสามารถ
สามารถในด้านวิชาการ มี
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เอาใจใส่ ให้
งานบริหารการศึกษา 5 ด้าน

ส่วนผสมทางการตลาด
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4. การบริหารกิจการนักเรียน
หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อนักเรียน

4. กระบวนการ หมายถึง
ลําดับกิจกรรม กระบวนการที่
นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการ

5. การบริหารงานด้านความ
สัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ชุมชน การให้บริการชุมชน

5. ลักษณะทางกายภาพและ
การนําเสนอ หมายถึง
ภาพลักษณ์ สิ่งที่ผู้บริโภค
มองเห็นได้ง่าย

บริบทภายใต้โรงเรียน
คริสเตียนานาชาติเชียงราย
คํา แนะนําผู้ปกครองและ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนํา
แนวทางคริสเตียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาร่างกายและ
จิตใจ และกิจกรรมอื่นๆ
การให้บริการชุมชน การนํา
นักเรียนช่วยเหลือสังคม การ
ดําเนินการเพื่อสาธารณ
ประโยชน์และร่วมมือกับชุมชน

โดยสามารถอธิบายนิยามภายใต้บริบทโรงเรียน ได้ดังนี้
1) ด้านการบริหารวิชาการ หรือ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การใช้
นวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดหาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) ด้านการบริหารงานธุรการ (การเงิน) หรือ ราคา หมายถึง การบริหารด้านการเงินและ
งบประมาณ การบริหารค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆมีความเหมาะสม
3) ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผู้อํานวยการ ครูและพนักงานในโรงเรียนคริสเตียน
นานาชาติเชียงราย ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การมีบุคลิกภาพที่ดี
การเอาใจใส่และให้คําแนะนําผู้ปกครองและนักเรียนอย่างใกล้ชิด
4) ด้านการบริหารกิจการนักเรียน หรือ กระบวนการ หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําแนวทางคริสเตียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ การดูแล
ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนให้มีการแสดงออกทางด้านการ
ดนตรีและการแสดง การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และการแนะแนวนักเรียนในการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
5) ด้ า นการบริ ห ารงานด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน หรื อ ภาพลั ก ษณ์ หมายถึ ง การ
ให้บริการชุมชน การนํานักเรียนช่วยเหลือสังคม การดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับ
ชุมชน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
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เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต. มหาวิทยาลัย
บูรพา. ระยอง
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บทคัดย่อ
การขยายตัวของประชากร และการสนับสนุน การเป็นเมืองท่องเที่ยว ทาให้อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะ ดังนั้น ภาครัฐและภาคประชาชนจึงเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะ ตาบลแคมป์สน งานวิจัยนี้ได้ถอดบทเรียน
แนวทางดาเนินโครงการผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มแกนนาซึ่งทางานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหล่าหญ้า จานวน 50 คน โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เจาะลึก
และวิเคราะห์เอกสาร ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึง มิถุนายน 2559
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะชุมชนพบว่า ตาบลแคมป์สน มีปริมาณขยะเฉลี่ย
3.75 กิโลกรัม/วัน/ครัวเรือน การคัดแยกขยะมีเพียงร้อยละ 3.4 และมีขยะตกค้างเนื่องจากความไม่
สม่าเสมอ และไม่สามารถเก็บขนได้หมด การคัดแยกขยะเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มแกนนาเท่านั้น ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผลการการศึกษาด้านการถอดบทเรียนพบว่า กลุ่มแกนนา
ที่เข้าร่วมโครงการถูกคัดเลือกแบบเจาะจงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตาบล ดังนั้น แกนนาเกือบทั้งหมด
จึงเป็นเครือข่ายของคนที่ทางานด้านสุขภาพในชุมชน กลุ่มแกนนาคาดหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาผ่านการ
อบรมความรู้ด้านการจัดการขยะ และเรียนรู้จากศูนย์ เรียนรู้การคัดแยกขยะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จากนั้นจึงถ่ายทอดความรู้และเป็นแบบอย่างในการลดการสร้างขยะ คัดแยก ทาปุ๋ย
สร้างแรงจูงใจแก่เพื่อนบ้านในชุมชน อย่างไรก็ตาม การอบรมความรู้ดาเนินการเพียง 1 วัน โดยไม่มี
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การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม จึงประเมิ นไม่ได้ว่า กลุ่มแกนนามีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การประเมินว่าโครงการประสบผลสาเร็จหรือไม่จะต้องมีการศึกษาใน
ลาดับถัดไป เนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านการจัดการขยะของอาเภอยังดาเนินต่อเนื่องไปถึงปี 2560 ทั้งนี้
ข้อสั งเกตจากการถอดบทเรี ย นที่น่าสนใจคือ แกนนาส่ ว นใหญ่ให้ ความส าคัญกับ “พื้นที่ทิ้งขยะ”
มากกว่าประเด็น “การคัดแยกขยะ” ซึ่งเป็นต้นทางของการจัดการ ดังนั้น กลุ่มแกนนาจะต้องสร้าง
ความเข้าใจต่อแนวคิดการจัดการขยะด้วยวิธี 3R ควบคู่ไปกับการจัดการขยะฐานศูนย์
คาสาคัญ: การถอดบทเรียน, แกนนาชุมชน, การจัดการขยะ
ABSTRACT
Since the expansion of the population and a contribution to becoming a city
of tourism results in the municipal solid waste issues and waste management of
Phetchabun province, both state and civil sector are required to participate in the
development of community leaders to manage the solid waste of Campson
community. This research adopted the lessons relating to project operation procedures
through the qualitative research with fifty community leaders who have worked in
public health services, Laoya Health Promotion Hospital. The focus group, in-depth
interview, and document analysis were carried out during the month of September
2015 to June 2016.
The result regarding a disposal of community solid waste found that amount
of solid waste in Campson community was 3.75 kg / day / household on average.
Waste sorting represented only 3.4 percent with a presence of waste residues due to
the irregularity and incomplete discharge of the garbage. Garbage sorting occurred only
to the core groups while majority of the public had no active engagement. The results
on lessons learnt found that the involved core groups were selected purposively by
the district health officers. Thus, almost core leaders are subject to the network of
community health personnel. The core leaders are expected to help and solve
problems through the waste management training and learning how to sort the
different types of the garbage at Garbage Sorting Learning Center of Health Promotion
Hospital and transfer of knowledge and achieving an exemplary in the reduction of the
waste amount, bin fabrication, sorting, fertilizer production, and motivating the
neighbors in the community. However, to evaluate whether or not the project has
been successful, further investigation is required, because the strategies on waste
district disposal continues until 2017. The interesting lesson learned is that most
leaders have more focused on "trash area" than “waste sorting" as an origin of waste
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management, so core leaders have to build an understanding of the 3R waste
management approach, coupled with the “Zero Waste”.
Keywords: Lesson Learned, Community Leaders, Waste Management
บทนา
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพระดั บ อ าเภอ ( District Health System
Network) เพื่อมุ่งสู่ อาเภอสร้ างเสริม สุ ขภาพ (24DHS) เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างเสริ ม
ศักยภาพการจัดการสมัยใหม่ให้แก่ผู้บริหารและทีมบริหารระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ และภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนและผู้นาชุมชน โดยมียุทธศาสตร์คือ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเภอสร้างเสริมสุขภาพ ดาเนินงานโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ และภาคี
เครือข่ายวิชาการจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ
24 แห่ง ในเขตบริการสุขภาพเขต 2 และ เขต 3 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559)
หนึ่งในกิจกรรมสาคัญของโครงการคือ การดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพระดับอาเภอ
(Community Health Projects: CHP) ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า 1) เป็นโครงการที่มุ่งสู่การสร้าง
เสริมสุขภาพ และเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพระดับอาเภอ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
และมีระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2) นาข้อมูลระบบสารสนเทศทางสุขภาพ (District
Health Information System: DHIS) มาใช้ และ 3) มี ที ม บริ ห ารโครงการในรู ป คณะกรรมการ
เรี ย กว่า “ทีมบริ ห ารระบบบริ การสุ ขภาพระดับอาเภอ” ประกอบด้ว ย ผู้ อานวยการและทีมงาน
โรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอาเภอและทีมงาน, ทีมงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ
ผู้นาจากภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอาจารย์ประจาอาเภอจากคณะต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาต่อการดาเนินโครงการ ซึ่งเครือข่ายสุขภาพอาเภอ
เขาค้อ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยตาบลแคมป์สน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่นาร่องในโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะปี 2558 ขณะเดียวกัน ตาบลแคมป์
สน เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะ เนื่องจากไม่มีสถานที่ฝังกลบขยะ การขยายตัว
ของประชากรและการท่องเที่ยว (นิคม จันทรมังกล และวิศาล บุญประกอบ, 2556: 32; สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเขาค้อ, 2558) และเป็นหน้าด่านเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอาเภอเขาค้อ
สภาพดังกล่าวนาไปสู่การดาเนินโครงการ CHP ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อ
การจัดการขยะผ่านกิจกรรม 1) อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านแหล่งที่มา ลักษณะ และแนวทางการ
คัดแยกขยะ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ จากนั้นจึงให้แกนนารณรงค์กับเพื่อนบ้านและ
ผู้สนใจในชุมชนให้เข้าร่วมจัดการขยะ ซึ่งโครงการ CHP คาดหวังว่าการดาเนินการผ่านแกนนาชุมชน
ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับชาวบ้าน จะเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนร่วมมือกัน ส่งผลให้ปริมาณ
ขยะลดลง งานวิจัยนี้จะศึกษาโดยใช้การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554: 16-26)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

325

การถอดบทเรียน เป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทางานเชิงกลุ่มมาเป็นทุนบริหาร
จัดการในเรื่องที่ยาก ซับซ้อน ด้วยการสรุปผลอธิบายปรากฏการณ์หรือข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทางาน และเงื่อนไขที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน หรือองค์ก ร
ชุมชน สามารถนาไปปรับใช้ สรุปสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม ผล
สาคัญที่ได้จากการถอดบทเรียนคือ ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ปรับวิธีคิด วิธีการทางานที่สร้างสรรค์และ
มีคุ ณ ภาพยิ่ งขึ้ น (ศุ ภ วั ล ย์ พลายน้ อย, 2551; ประภาพรรณ อุ่ น อบ, 2552 อ้ า งใน กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร, 2554: 5; ประภาพรรณ อุ่นอบ, 2554: 11)
การทบทวนงานวิจัยที่นาเทคนิคการถอดบทเรียนมาใช้พบว่า มีการศึ กษาของ พัณณ์ชิตา
โยคะนิตย์ และนรินทร์ สังข์รักษา (2553: 132) ได้ถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชน ตาบลหนอง
สาหร่าย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุ รี โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 4 กลุ่มคือ ผู้นาชุมชนและ
ประชาชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 20 คน สาหรับ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จคือ การจัดทายุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมีสุข กิจกรรมด้านสุขภาพซึ่งสร้างให้เกิดการ
ทางานร่วมกัน การจัดการความรู้ในตัวบุคคลและการทางานอย่างเป็นระบบ
วราภรณ์ บุญเชียง และคณะ (2555: 1-12) ได้พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชน ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 1 ทุนทางสังคม) เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2552-พฤศจิกายน 2553 จานวน 10 หมู่บ้าน 2,244 หลังคาเรือน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น
6 ส่วนได้แก่ บริบทของตาบลสารภี เศรษฐกิจชุมชน กายภาพหลักที่กระทบต่อวิถีชีวิต ทุนทางสังคม
ข้อมูลชุดวิเคราะห์/การจัดการข้อมูล ชุดผลลัพธ์ การจัดการสุขภาวะตาบล ผลการวิจัยมีส่วนช่ว ย
ค้นหาศักยภาพชุมชน ใช้ความสามารถชุมชนในการระบุ ประเมิน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมดจะได้นาไปวางแผน กาหนดเป้าหมาย และพัฒนากิจกรรมสุขภาพสาหรับสมาชิกใน
ชุมชนตามบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ส่วนงานวิจัยด้านการจัดการขยะที่ดาเนินการศึกษากับกลุ่มแกนนา พบว่า มีการศึกษาของ
อิสรภาพ มาเรือน (2558: 33) เรื่องกระบวนการสร้างความร่วมมือทางสังคมระหว่างชุมชนชาวเขา
เผ่าม้ง เมี่ยน และลัวะ เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน ผ่าน
แกนนาชุมชนจานวน 92 คน ซึ่งพบว่า ประชาชนสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงจากเดิมร้อยละ 47.93 สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่ สร้างความความพึงพอใจแก่ประชาชน ร้อยละ 100 โดยปัจจัยแห่ง
ความส าเร็ จ ได้ แก่ การสนั บ สนุ น จากองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล การมีส่ ว นร่ว มของชุม ชน/ภาคี
เครือข่าย และกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพสังคม
นอกจากนี้ยังมีการถอดบทเรียนการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น
โครงการชุมชนปลอดขยะเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเทศบาล
ขนาดกลาง ประชากรประมาณ 6,300 คน มีขยะ 5.6 ตันต่อวัน พื้นที่กาจัดขยะ 15 ไร่ ซึ่งในอนาคต
จะไม่สามารถรองรับขยะที่เพิ่มขึ้นได้ จึงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาตามหลักการขยะเหลือศูนย์ โดยนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ศึกษาบ่อขยะ จากนั้นจึง
กาหนดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดการขยะระดับครัวเรือน การทาน้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์
แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เลี้ยงไส้เดือนบาบัดขยะ โคมดักขยะ ในระดับชุมชนจัดทาโครงการผ้าป่าขยะ
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ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ธนาคารขยะ ส่วนเทศบาลและโรงเรียนในเขต ได้จัดอบรมความรู้เรื่องการ
จัดการขยะ และกิจกรรมต่อยอดธนาคารขยะประจาหมู่บ้านและนาขยะอิ นทรีย์ไปทาปุ๋ย ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี และจัดตั้งกองทุนปุ๋ยหมักชีวภาพ การดาเนินการทั้งหมดริเริ่มผ่านชุมชนต้นแบบคือ “ชุมชน
บ้านโนนขี้เหล็ก” ก่อนดาเนินการมีขยะเฉลี่ยวันละ 300 กิโลกรัม เมื่อดาเนินกิจกรรมขยะลดลงเหลือ
เฉลี่ยวันละ 58 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 80.68 และการประเมินครั้งที่ 2 มีขยะลดลงเหลือเฉลี่ยวัน
ละ 1.84 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 99.39 ซึ่งขยะส่วนที่เหลือต้องเก็บขนนี้คือ ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
กล่องโฟม เป็นต้น (ศูนย์อนามัยที่ 5, 2557: 38-40)
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะชุมชน และ (2) ถอดบทเรียนโครงการพัฒนา
แกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะ กรณีศึกษาตาบลแคมป์สน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วิธีการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยใน 2 ประเด็น จึงจาแนกขั้นตอน
การศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะชุมชน ประกอบด้วย (1) การสังเคราะห์เอกสาร
จากสรุปผลการดาเนินงานการจัดการขยะในพื้นที่อาเภอเขาค้อ ตามโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการขยะ ปี 2558 (สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขาค้อ , 2558) และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ ซึ่งรวบรวมจากโครงการสานพลังอาเภอสุ ขภาวะเชื่อมปฏิบัติการด้วยระบบข้อมูลสุขภาพ
ระดับอาเภอ ภายใต้โครงการ 24DHS (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559) ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวโครงการ 24DHS เก็บรวบรวมจากตัวแทนครัวเรือนในตาบลแคมป์สนจานวน 1,501
หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 67 ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงมิถุนายน 2559 (2) การสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยใช้แนวคาถามกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการขยะตาบลแคมป์สน โดยเลือก
สัมภาษณ์เฉพาะทีมบริหารระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ สมัครใจให้
ข้อมูล และเข้าร่วมประชุมคณะทางานโครงการ 24DHS อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์มี
จ านวน 6 ราย ได้ แก่ เจ้ าหน้ า ที่โ รงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต าบลแคมป์ ส น 1 ท่า น เจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุขอาเภอเขาค้อ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาค้อ 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล
แคมป์ สน 1 ท่าน จากนั้นน าข้อมูลมาตรวจสอบสามเส้ าโดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลเอกสาร
แหล่งบุคคลต่างๆ เพื่อหาความสอดคล้องและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. การถอดบทเรี ย นแนวทางดาเนินโครงการพัฒ นาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะ
คัดเลือกกลุ่มประชากรจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมี
บทบาทในการสื่อสารและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน การให้บริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการบริหารจัดการวางแผน แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนภายใต้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก โดยกลุ่ม อสม. ในอาเภอเขาค้อ มีจานวน 200
คน ทีมวิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะตาบลแคมป์สนเป็นตาบลนาร่อง โดยมีเงื่อนไขคือ 1) เป็นผู้
ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านการจัดการขยะ และเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะ ณ โรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพตาบล 2) ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน และ 3) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอด
บทเรียนมีจานวนเหมาะสมกับจานวนวิทยากรผู้นาการถอดบทเรียน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการถอด
บทเรียนจึงคัดเลือกมาได้จานวน 50 คน ดาเนินการโดยจัดกลุ่มสนทนาจานวน 6 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์
การดาเนินโครงการหลังปฏิบัติการ โดยใช้แนวคาถาม การสังเกต บันทึกภาคสนาม เป็นเครื่องมือ วิจัย
ดาเนินการถอดบทเรียนในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลเหล่าหญ้า
โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 6 ท่าน จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. การศึกษาบริบทและสภาพปัญหาการจัดการขยะชุมชน
1.1 บริบทชุมชน – ตาบลแคมป์สน มีพื้นที่ 56,875 ไร่ จานวนประชากร 5,215 คน 2,249
ครัวเรือน แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน (เทศบาลตาบลแคมป์สน, 2555) ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการเพาะปลูกพืชไร่ (ข้าวโพด ข้าวไร่) และไม้ผล (เสาวรส อโวคาโด ขิง
ฯลฯ) โดยมีเขตติดต่อดังภาพ 1 ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขา ความสูงจากระดับน้าทะเลระหว่าง
600-1,000 เมตร (รทก.) พื้นที่ราบคิดเป็น 38% ของพื้นทั้งหมด สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอาทิ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วัดผาซ่อนแก้ว ไร่บีเอ็น ภูแก้วแอด
เวนเจอร์ปาร์ค เป็นต้น

ภาพ 1 ขอบเขตตาบลแคมป์สน (เส้นสีแดง) และอาณาเขตติดต่อกับตาบลอื่น
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1.2 อาเภอเขาค้อ ดาเนินโครงการการมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการขยะ ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ 4 ประการได้แก่ 1) การจัดการขยะระดับครัวเรือน 2)
สร้างรูปแบบการจัดการในระดับชุมชน 3) กาหนดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะระดับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และ 4) สร้ างวินั ยของคนในชุม ชน โดยมีเ ป้า หมายเพื่ อลดปริม าณขยะใน
ครัวเรือนและชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 50 และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบคัดแยกขยะ 88 แห่ง
กระจายตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 10 แห่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขาค้อและ
โรงพยาบาลเขาค้อ ที่ละ 1 แห่ง และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 76 แห่ง (สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขา
ค้อ, 2558) การดาเนินโครงการดังกล่าวในแต่ละยุทธศาสตร์จะยังดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2560
1.3 สภาพปัญหาการจัดการขยะชุมชน – จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากโครงการสาน
พลั ง อ าเภอสุ ข ภาวะเชื่ อ มปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยระบบข้ อ มู ล สุ ข ภาพระดั บ อ าเภอ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.phnu24dhs.org จนถึงเดือนกันยายน 2559 (เอกรัฐ บุญเชียง, 29 ตุลาคม 2559) พบว่า ทีม
บริหารฯ สามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพได้ 1,501 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 67 ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการขยะครัวเรือนพบว่า (1) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีถังรวม ร้อยละ 67.53 ถังแยกประเภท ร้อยละ
26.12 และนาไปทิ้งที่อื่น ร้อยละ 6.35 (2) การกาจัดขยะเปียก มีรถมาเก็บขน ร้อยละ 74.41 ฝัง ร้อย
ละ 15.27 และนาไปทาปุ๋ย/เลี้ยงสัตว์ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 5 (3) การกาจัดขยะแห้งมีรถ
มาเก็บขน ร้อยละ 61.45 ขายหรือนากลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 22.68 เผา ร้อยละ 15.23 และนาไปทา
ปุ๋ย ร้อยละ 0.64 (4) การกาจัดขยะพิษ/สารเคมี ในครัวเรือน มีการขายหรือนากลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ
92.36 เผา ร้อยละ 4.14 ฝัง ร้อยละ 3.50
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ตาบลแคมป์สนมีปริมาณขยะเป็นจานวนมาก มีที่มาจาก
ขยะครัวเรือนจากทั้ง 14 หมู่บ้าน ร้านค้า และรีสอร์ทประมาณ 400 แห่ง และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
การจัดการขยะครัวเรือน ชาวบ้านจะมีถังขยะที่ได้รับแจกจ่ายจากเทศบาล 1 ถัง โดยทิ้งรวมกัน ทั้ง
ขยะที่ยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะเปียก และขยะแห้ง ไม่มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังใน
หลายหมู่บ้าน ส่งผลให้ปริมาณขยะมีจานวนมาก โดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว (ตุลาคม-กุมภาพันธ์) จะ
มีขยะเพิ่มปริมาณถึงสองเท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ปั้มน้ามันจึง มี
ขยะตกค้าง และรีสอร์ทจานวนมากไม่ได้คัดแยกขยะ หรือกาจัดอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ด้วยต่าง
เห็นว่า หน้าที่ในการจัดการขยะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้เทศบาลจะมีระบบจัดเก็บขยะ
แต่การจัดการทาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถจัดหาบ่อฝังกลบขยะในตาบลได้ เนื่องจากเป็น
พื้นที่ป่าต้นน้าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ทั้ งการจัดหาที่ดินเพื่อฝังกลบขยะได้รับการต่อต้านจาก
ชาวบ้านโดยรอบ การดาเนินการต่างๆ จึงเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเก็บขนขยะไปทิ้งยัง
บ่อฝั งกลบของเอกชนบริ เวณบ้ านดงทิพย์ ตาบลท่าอิบุญ อาเภอหล่ มสั ก ระยะทางประมาณ 42
กิโลเมตร ซึ่งทาได้เพียง 2 รอบต่อวัน ขณะเดียวกัน เทศบาลยังต้องจัดหาบ่อฝังกลบแห่งใหม่ เพราะ
บ่อเดิมขนาดพื้นที่ 4 ไร่ บริเวณบ้านดงหลง ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ที่ใช้มากว่า 14 ปี ไม่
สามารถรองรับได้อีก ทั้งยังถูกสั่งห้ามทิ้ง และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ได้แจ้งความดาเนินคดีกับ
เทศบาลเมื่อปี 2555 หลังจากนั้นเทศบาลจึงจัดหาที่ทิ้งขยะชั่วคราวในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาโปลก
หล่น บริเวณบ้านทางแดง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ แต่มีการอ้างว่าเป็นที่ดินเอกชนและไม่อนุญาตให้นา
ขยะมาทิ้ ง วิธีการส าหรั บจั ดการขยะในขณะนี้คือความพยายามลดปริมาณขยะลงโดยส่ งเสริมให้
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ประชาชนคัดแยกขยะ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT)
หรือการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ ซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียงกาลัง
ดาเนินการและสามารถรองรับขยะชุมชนได้ประมาณ 10 ตัน/วัน
2. การถอดบทเรียนแนวทางดาเนินโครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะ
แกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะตาบลแคมป์สน เป็นตัวแทนที่คัดเลือกมาจากกลุ่ม อสม.
หมู่บ้านละ 2-3 คน กลุ่มแกนนาเข้าร่วมโครงการ CHP เพราะมุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างในการคัดแยก
ขยะแก่ชุมชน ลดปัญหาขยะและต้องการให้มีแนวทางจัดการที่เหมาะสม ชุมชนสะอาดปลอดภัย ไม่มี
ขยะตกค้าง และสนับสนุนการจัดหาพื้นที่กาจัดขยะ แกนนาทั้งหมดจะเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการ
จัดการขยะผ่านการบรรยายเกี่ยวกับประเภทขยะ การแยกขยะเปียกมาทาปุ๋ ย และแนวคิดการจัดการ
ขยะด้วยวิธี 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้า (Reuse) และนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และเรียนรู้
จากศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแคมป์สน การอบรมจัดขึ้นเพียง
1 วัน โดยไม่พบว่ามีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม ภายหลั งการอบรม กลุ่มแกนนาได้นา
ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง โดยการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
แนวทาง/ขั้นตอน/ประเภทขยะ ที่สามารถคัดแยกได้ ผ่านแผ่นพับให้ความรู้ และการสาธิต ณ บ้าน
ของแกนนา อย่างไรก็ตาม หลังการดาเนินงานพบว่า ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะเท่าที่ควร เพราะประชาชนไม่ต้องการซื้อถังขยะเพิ่มอีก 2 ถัง เพื่อคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง
และขยะรีไซเคิล ส่วนการแยกขยะไปทาปุ๋ยพบว่า เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มแกนนาเท่านั้น ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการจัดการขยะคือ เทศบาลควรสร้างแรงจูงใจโดยเชิดชูครัวเรือนที่ เป็นต้นแบบในลักษณะการให้
ประกาศนียบัตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น และขยาย
กลุ่มแกนนาต้นแบบไปยังผู้นาชุมชน

ภาพ 2 กิจกรรมถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
อาเภอเขาค้อ มีชื่อเสี ยงอย่างมากเนื่องจากศักยภาพพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจากแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเกษตร ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการ
อื่นๆ ทั้งยังได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 อาเภอ
เขาค้อ เป็ น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวในฝั นที่ครั้งหนึ่งจะต้องไป และในปี 2558 มีการประกาศ
นโยบาย “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ผ่านโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ซึ่งอาเภอเขาค้อ เป็น 1 ใน 12
เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยเป็นเมืองภูดอกไม้สายหมอก (TAT, 2014) ขณะเดียวกัน
ภาคเอกชนก็หนุนเสริมด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านเทศกาลดนตรีฤดูหนาว (Overcoat Music
Festival) ซึ่งปี 2558 ถือเป็นปีที่ 6 ของกิจกรรมดังกล่าว (อะเมสซิ่งไทยทัวร์ , 2558) ศักยภาพด้าน
พื้น ที่และกิจ กรรมการท่อ งเที่ย วส่ งผลให้ เกิดธุรกิ จต่อเนื่องรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมาก อาทิ
โรงแรม รี ส อร์ ท ที่ พั ก ร้ า นอาหาร ร้ า นกาแฟ ตามมาด้ ว ยปั ญ หาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มคื อ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอาชีพของคนในพื้นที่ การบุกรุกที่ดิน การจัดการขยะตกค้ าง (รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ์ และรสสุคนธ์ ประดิษฐ์, 2557: 3) เป็นต้น
ส่วนหนึ่งของปัญหาการจัดการขยะเกิดจากประชาชนขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน ถังขยะมีไม่เพียงพอ ปริมาณขยะจานวนมาก แม้จะเพิ่มรอบเก็บขนโดยเฉพาะช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ ย วก็ยั ง มีข ยะตกค้าง เทศบาลไม่ ส ามารถจั ดหาสถานที่ก าจั ดที่ ถูกสุ ขาภิบ าลได้ เนื่ องจาก
ข้อจากัดเรื่องที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าต้นน้าและการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่รอบสถานที่กาจัด หรือ
ที่เรี ย กว่าภาวะ “นิ มบี้ ” (NIMBY: Not in my back yard) ซึ่งเป็นการต่อต้านโครงการที่ไม่เป็นที่
ต้องการที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่น อาทิ โรงไฟฟ้า บ่อฝัง
กลบขยะ โรงเผาขยะ เป็นต้น โดยเกิดขึ้นไม่ว่าจะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกาลังพัฒนา (Dear,
1992: 288-300) ส่วนโรงแรม รีสอร์ท ที่พักโดยทั่วไปไม่ได้จัดการขยะของตนเอง ทั้งประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการต่ างเห็ น ว่ า เมื่ อ ได้ จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มไปแล้ ว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ ง
รับผิดชอบจัดการขยะต่อไป สภาพดังกล่าวไม่ได้ต่างจากบริบทตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ซึ่ง อบต.ป่ากลาง จัดเก็บขยะได้เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทาให้มีขยะตกค้างถูกกองหมักหมม หรือเผา
กลางแจ้ งในชุมชน บางส่ว นถูกนาไปทิ้งในป่าหรือในพื้นที่การเกษตร โดยสาเหตุส่ว นหนึ่งมาจาก
พฤติกรรมการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการคัดแยก และทัศนคติที่ว่าหน้าที่
การจัดการขยะเป็นของ อบต. (อิสระภาพ มาเรือน, 2558: 26)
การนาร่องดาเนินโครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะตาบลแคมป์สน นับเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของอาเภอเขาค้อ ผ่านโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการขยะ ซึ่งจะดาเนินการต่อเนื่องไปตั้งแต่ปี 2558-2560 ซึ่งในเบื้องต้นประเมินได้ว่า
กลุ่มแกนนาให้ความสนใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการปัญหาขยะ ผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็น
ต้นแบบการคัดแยก และนาไปถ่ายทอดแบบเคาะประตูบ้าน รณรงค์ให้ชุมชนร่วมมือกันคัดแยก และ
ลดปริมาณขยะที่จะไปสู่สถานที่กาจัด ในระยะแรกแม้จะยังไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากประชาชน
ยังให้ความร่ว มมือเท่าที่ควร แต่การริเริ่มโครงการสามารถนาข้อมูล ข้อค้นพบ สภาพปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ เป็นบทเรียนไปสู่การพัฒนาและขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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1. การนาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการขยะ ซึ่งเก็บรวบรวมจากโครงการสานพลัง
อาเภอสุขภาวะเชื่อมปฏิบัติการด้วยระบบข้อมูลสุขภาพระดับอาเภอ ภายใต้โครงการ 24DHS มาใช้
ยังไม่เพียงพอต่อการสะท้อนปัญหาขยะ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับขยะมีเพียง 4 ด้านเท่านั้น ไม่ได้เก็บ
ข้อมูลประเภทขยะ การคัดแยก ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ และมีข้อจากัดของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ไม่ครอบคลุมทั้ง ตาบลเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูง จึงไม่เอื้อต่อการเก็บข้อมูลผ่านแท็บ
แล็ต (Tablet) ดังนั้น ทีมบริหารระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ จึงได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาสภาพการจัดการขยะ และเพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับประเภท และความรู้ความเข้าใจของครัวเรือนต่อ
การจัดการขยะ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าข้อมูลในโครงการ 24DHS ซึ่งทีมบริหารระบบบริการสุขภาพ
ระดับอาเภอ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางดาเนินโครงการต่อไป การพัฒนาเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนสอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ บุญเชียง และคณะ (2555: 12)
ซึ่งเสนอว่า การทางานของกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนร่วมกันผ่านการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ ม พู ด คุ ย ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ในประเด็ น ที่ ต้ อ งการหาข้ อ สรุ ป จะท าให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงกั บ
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ และการจัดการ ข้อมูลสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีทั้งข้อเด่น ข้อด้อย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมศักยภาพชุมชน วางแผน และกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
กิจกรรมทางด้านสุขภาพสาหรับสมาชิกในชุมชนต่อไป
2. การพัฒนาศักยภาพของแกนนาที่มีอยู่แล้ว โดยการเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ การ
เสริมความรู้ ทักษะ แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการจัดการขยะ การทางานเป็นทีม การ
แก้ปัญหา การศึกษาดูงาน ณ โรงงานคัดแยกขยะ หรือพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ อาทิ โครงการ
ชุมชนปลอดขยะ เทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โครงการเพิ่มมูลค่าขยะ
เทศบาลตาบลโนนแดง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา, 2557)
โครงการบ้านนาผาน่าอยู่ ตาบลอ่ายนาไลย อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์,
2557) ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังไม่พบว่า โครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะตาบลแคมป์สน
นากระบวนการเรียนรู้มาใช้ผ่านการเสริมทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ขณะที่ พัณณ์ชิตา โยคะนิตย์
และนรินทร์ สังข์รักษา (2553: 135) เสนอว่า การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
การจะสร้างความเข้มแข็งได้นั้น จะต้องจัดให้ผู้นามีการเรียนรู้ที่หลากหลาย การสร้างและการจัดการ
ความรู้จ ะต้องปฏิบัติการผ่าน 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดการ
ความรู้ ให้ เ ป็ น ระบบ 4) การประมวลและกลั่ นกรองความรู้ 5) การเข้ าถึ งความรู้ 6) การแบ่ งปั น
แลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) ทาให้ความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน
3. แม้ว่ากิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนาจะได้นาแนวคิด 3R มาใช้ ร่วมกับการเรียนรู้
จากศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะ แต่ข้อมูลจากการถอดบทเรียนพบว่า กลุ่มแกนนาให้ความสาคัญกับ
“พื้นที่ทิ้งขยะ” ซึ่งเป็ น ปลายทางของปัญหามากกว่า “การคัดแยกขยะ” อันเป็นต้นทางของการ
จัดการ และความต้องการให้เทศบาลจัดหาถังขยะเพิ่มเติม ประเด็นดังกล่าวสวนทางกับแนวคิดการ
จัดการขยะในปัจจุบันคือ การจัดการขยะ/ของเสีย ให้เหลือศูนย์ (Zero Waste: ZW) ที่มีเป้าหมาย
ทางเศรษฐศาสตร์และจริยธรรมเพื่อเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นเหมือน
วงจรธรรมชาติ นั่นคือ ของเหลือทิ้งทุกอย่างจะหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรอื่น ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบในการนากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยง
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ปริมาณขยะ/วัสดุที่มีอันตราย ไม่ให้นาไปสู่การกาจัดทั้งการเผาหรือฝังกลบ (ZWIA, 2009 cited in
Zaman, 2015)
ส่วนประเด็นความต้องการให้เทศบาลจัดหาถังขยะเพิ่มเติมแตกต่างจากกรณีเทศบาลตาบล
ปริก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งดาเนินกิจกรรม “ปลายทาง” การจัดการขยะโดยมีแนวคิดที่ไม่
ต้องการเพิ่มถังขยะ ซึ่งจากเดิมถังขยะ 1 ใบต่อบ้าน 2 หลัง เปลี่ยนเป็นถังขยะ 1 ใบต่อบ้าน 3 หลัง
และได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางดังกล่าวมากขึ้น (สุริยา ยีขุน , 2550: 12-13 อ้างใน รุ่งกิจ
บูรณ์เจริญ, 2554: 15)
4. การดาเนินโครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะตาบลแคมป์สน ทาให้เกิด
กลุ่มแกนนาเพื่อการจัดการขยะ ประกอบด้วยทีมสุขภาพที่ทางานกับโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ
ตาบลอยู่แล้ว นับเป็นการเริ่มต้นบทบาทของ “คนใน” (Emic View) ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชน ทางานใน
ชุมชน รวมไปถึงคนของชุมชนเอง คนกลุ่มนี้ย่อมมีความรักความผูกพัน และความคาดหวังให้ชุมชน
ของตนเองดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ผาสุข แก้วเจริญตา (2558: 41) เสนอว่า กรณีการพัฒนาเครือข่ายแกน
นานักจัดการสุขภาพชุมชน หากให้ความสาคัญต่อการเสริมพลังอานาจให้กับคนในชุมชน จะเป็นกลไก
สาคัญที่ช่ว ยพัฒนาทักษะแกนน าเพื่อสร้างกระบวนการทางานที่มีประสิทธิผ ล เริ่มจาก “ชุมชนรู้
ชุมชนศึกษา ชุมชนหาทางออก ชุมชนตรวจสอบ ชุมชนพัฒนา ชุมชนบูรณาการ และสร้างนวัตกรรม
สุขภาพที่ยั่งยืน ” อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โครงการพัฒนาแกนนาเพื่ อการจัดการขยะจะต้องดาเนินการ
ต่อไป สามารถนาแนวคิดการสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ตามหลัก 8 ก. โดยสานักสร้างสรรค์
โอกาสและนวัตกรรม สสส. ซึ่งมีต้นแบบความสาเร็จคือ การจัดการขยะแบบยั่งยืนกรณีบ้านสันรุ่งเรือง
บ้ า นนาผา จั ง หวั ด น่ า น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ (อาภาวรรณ โสภณธรรมรั ก ษ์ , 2557) ได้ แ ก่ 1) แกนน า
รับ ผิดชอบและขับเคลื่ อนงาน 2) กัลยาณมิตรสร้างภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน 3) กองทุนระดม
ทรั พ ยากรเป็ น กองทุ น ชุ ม ชน 4) การจั ด การชั ด เจน 5) การเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน 6) การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัว 7) กระบวนการพัฒนาเสริมศักยภาพคน และ 8) กฎกติกาเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน
บทเรียนสาหรับการจัดการขยะผ่านโครงการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะตาบล
แคมป์สน ในเบื้องต้นนับเป็นก้าวแรกต่อการสร้างแรงผลักเพื่อจัดการปัญหาขยะ ซึ่งการแสวงหาความ
ร่วมมือจากแกนนาสุขภาพชุมชน สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณเนื่ องจากมีผู้เข้าร่วมจานวนมาก
อย่างไรก็ตาม ในเชิงคุณภาพทัศนคติของกลุ่มแกนนาบ่งชี้ไปที่การจัดปลายน้า (Down Stream) คือ
ขยะต้องไปสู่บ่อฝังกลบจึงเป็นความท้าทายต่อการทางานของทีมบริหารระบบบริการสุขภาพระดับ
อาเภอ และกลุ่มแกนนา ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจต่อการจัดการขยะ ซึ่งมีต้นน้า (Up Stream) ใน
ระดับนโยบายที่ชัดเจน ผ่านนโยบายการจัดการขยะ/ของเสีย ให้เหลือศูนย์ หรืออาจริเริ่มนโยบาย
“รถขยะห้ามเข้า” ในพื้นที่นาร่องที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการแก้ปัญหา ดังที่ศูนย์อนามัยที่ 5 (2557: 82) ดาเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2552 ควบคู่ไปกับการ
ออกข้อกาหนด/เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ออกแบบการจัดการมูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานตั้งแต่การคัด
แยก รวบรวม เก็บขน และกาจัด ส่วนการจัดการกลางน้า (Main Stream) เป็นสิ่งที่โครงการได้ริเริ่ม
ไว้ดีแล้ว แต่จาเป็นต้องเร่งสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก
บริการสุขภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในบริบทของงาน
บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปต่อ
ยอดสร้างเป็น เครื่องมือวิจัย และกาหนดเป็นตัว ชี้วัดในแบบสอบถามสาหรับการเก็บข้อมูลวิจัยที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการได้ โดยดัดแปลงมาจาก SERVQUAL model ของ
Parasuraman และคณะ(1990) แบ่งได้เป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติ 1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆที่ถูกนาเสนอออกมาเป็น
รูปธรรมที่ทาให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการได้ชัดเจนขึ้ น มิติที่ 2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
หมายถึง ความสามารถในการให้บริการที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุก
ครั้ งที่มารั บ บริ การ รวมถึงความมีจริยธรรมของผู้ ให้ บริการ มิติที่ 3 ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า
หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างทันท่วงที เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่า งทั่วถึงและ
รวดเร็ว มิติที่ 4 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ มิติที่ 5 ด้านการ
รู้จักและเข้าใจลู กค้า หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้ รับบริการตามความต้องการที่
แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน อีกทั้งมีการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะ
ได้รับบริการที่ดีที่สุด
คาสาคัญ: การบริการสุขภาพ, คุณภาพการบริการ, คุณภาพการบริการสุขภาพ
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ABSTRACT
This article aims to investigate secondary information from various sources
and review various literatures with an objective to understand customer satisfaction to
determine health service which lead to improve and sustain healthcare service quality.
The results will be used to develop research tool, questionnaire in a business research.
So, the scope will focus on healthcare services quality. The study revealed that, under
the perspective of government hospital, organizations can at access five dimensions of
service quality, which can explain as follows: 1)Tangibility, physical facilities, equipment
and appearance of personnel 2)Reliability, ability to perform the promised service
dependably and accurately. 3)Responsiveness, willingness to help customers and
provide prompt service. 4)Assurance are competence, courtesy, credibility and security.
5)Empathy are access, communication and understanding the customers. To cared and
individualized attention that the firm provides to its customers.
To summarize, knowing how customers perceive the service quality and being
able to measure service quality can benefit in quality management. Moreover, the
study would be able to monitor, improve and sustain service quality.
Keywords: healthcare service, service quality, healthcare service quality
บทนา
จากปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ที่เป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างจากัด แต่มีความต้องการอย่างไม่จากัด ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ที่มีความต้องการทางด้านความสะดวกสบาย ความคล่องตัว รวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานด้านการบริการ แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นก็ตาม
จากความสาคัญของยารักษาโรค หนึ่งในปัจจัยสี่อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
รวมไปถึงการรักษาสภาวะหรือโรคต่างๆทางการแพทย์ และการป้องกันไม่ก่อให้เกิดโรคหรือเพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีของประชาชน ซึ่งมีความสาคัญและอาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมได้ ทั้งทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจและสังคม หากเกิดความเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากความบกพร่องและไม่
ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันโรค จะทาให้ต้องสูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาล สูญเสียเวลาใน
การประกอบอาชีพ สูญเสียรายได้และอาจจะต้องสูญเสียชีวิตได้
อย่างไรก็ตามการให้บริการทางการแพทย์ก็มีอยู่อย่างจากัดเช่นกัน ทั้งทางด้านเครื่องมือ
อุป กรณ์ที่ใช้ในการรั กษาทางการแพทย์ สถานที่ให้บริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลากรทาง
การแพทย์ ที่ มีอยู่ อย่ างจ ากัด ทั้ งแพทย์ ทัน ตแพทย์ เภสั ช กร และพยาบาล ที่ไม่ เพีย งพอกั บ การ
ให้บริการ จากรายงานประจาปีของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปี 2558 แสดงอัตราส่วน
ของจานวนบุคลากรสาธารณสุขเทียบกับประชากรในจังหวัดเชียงรายและระดับประเทศ (ประชากร
กลางปี 2557 เท่ากับ 1,205,929 คน) พบว่า อัตราส่วนของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
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วิชาชีพหนึ่งคนต่อจานวนประชากรในจังหวัดเชียงราย เท่ากับ 5,583 14,356 10,049 และ 607 คน
ตามลาดับ และมีอัตราส่วนของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพหนึ่งคนต่อจานวน
ประชากรทั้งประเทศ เท่ากับ 3,305 15,143 8,432 และ 652 คนตามลาดับ ทางด้านการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก ระหว่างปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2558 ในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 2,941
3,024 และ 3,264 รายตามลาดับ คิดเป็นอัตราเพิ่มระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 และปี พ.ศ. 25572558 ร้ อ ยละ 2.82 และ 7.95 จากความขาดแคลนของบุค ลากร ทาให้ โ รงพยาบาลหลายๆแห่ ง
พยายามแก้ไ ขปั ญหาดังกล่ าวแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ล ะโรงพยาบาล หนึ่งในนั้นคือการ
ให้บริการนอกเวลา เพื่อรองรับผู้รับบริการที่มีจานวนมาก ลดความแออัดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการใน
เวลาราชการ ทั้งยังเป็นการอานวยความสะดวก พร้อมกับการบริการที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ประทับใจ
และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายคาว่า สุขภาพ (Health)
ไว้ว่าเป็นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่าง
สมดุล ระบบสุขภาพ (Health system) หมายถึง ระบบความสัม พันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
เป็นระบบทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม อันสามารถส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้ง
ประเทศ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งปวง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม กายภาพ และชีวภาพ รวมทั้งปัจจัยด้า นระบบบริการสุขภาพด้วย ซึ่งปัญหาสาคัญของระบบ
บริการสุขภาพ คือ ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพคุณภาพบริการ และความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
การบริ การ (Service) หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อประโยชน์ ใดๆที่ฝ่ า ยหนึ่ งเสนอให้ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ที่ ไ ม่
สามารถจับต้องได้แต่แสดงออกมาในรูปของผลงานที่เกิดขึ้นภายหลังรับบริการ คุณภาพการบริการ
(Service Quality) หมายถึง กิจกรรมหรือการดาเนินการในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อันสิ่งสาคัญ
ที่จะนาไปสู่การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจหรือสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการได้
นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรค (5 Flagship projects) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและจัดระบบ
บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ เป้าหมายระยะ 1 ปี ใน
ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด
จากความหมายของการบริการ คุณภาพการบริการ และแผนยุทธศาสตร์สุ ขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าวข้างต้นที่มีความสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
การบริการถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีการดาเนินการชัดเจน แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ มีรูปธรรม จับต้องได้
ยาก ดังนั้นการวัดคุณภาพของการให้บริการจึงเป็นสิ่งสาคัญ และมีความจาเป็นที่จะทาให้กิจกรรมการ
บริการเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แนวคิดการวัดคุณภาพการบริการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจานวนมาก แต่ที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายมาจากแนวคิดของพาราซุลามานและคณะ โดยรูปแบบของการวัดคุณภาพบริการ
เรียกว่า “SERVQUAL model” ซึ่งแบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักเข้าใจลูกค้า ซึ่งแต่ละ
การวิจัยก็มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของงานวิจัยแตกต่างกันไป
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กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพภายใต้บริบทที่จากัดของแต่ละองค์กร จะนาไปสู่การ
จัดการกระบวนการ โดยการออกแบบ ควบคุม ติดตามกากับ และปรับปรุง กระบวนการนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้รวบรวมจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการของผู้รับบริการ ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกบริการสุขภาพ ของผู้ใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของ
โรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการให้มีคุณภาพดี
มากยิ่งขึ้น เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกบริการสุขภาพ
อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสร้างเครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บ
ข้อมูลวิจัยภายใต้หัวข้อใหญ่คือ “การพัฒนากระบวนการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย (The Development of service
process of premium OPD clinic, Chiang Rai Prachanukroh hospital)” ดังนั้นการศึกษา
ความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาระบบคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล จึงมี
ความสาคัญเพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ถูกต้องและแม่นยา โดยขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
วิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
กาหนดของเขตของการวิจัย และสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัย
การประเมินคุณภาพบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล ดัดแปลง
จ า ก เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ที่ เ รี ย ก ว่ า SERVQUAL Model (Ziethaml,
Parasuraman, and Berry, 1990 อ้างอิงจากภวัต วรรณพิณ , 2554) และได้ปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ใน
การตัดสินคุณภาพการบริ การตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ประเมินคุณภาพของผู้ใช้บริการเรียกว่า “คุณภาพการบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้ (Perceived Service
Quality)” ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับบริการแล้ว โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
การบริการไว้ 5 มิติหลัก เรียกว่า “RATER” ภายใต้เครื่องมือวัดคุณภาพที่ประกอบไปด้วย 22 รายการ
จากตารางแสดงการเปรี ย บเที ย บเครื่ อ งมื อ ในการวั ด คุ ณ ภาพการบริ ก าร ของ
Parasuraman (SERVQUAL Model) กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบริบทของการบริการในโรงพยาบาล
รัฐบาล พบว่าเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของการบริการสอดคล้องกับเกณฑ์วัดคุณภาพการบริการ
ของ Parasuraman และคณะ ประกอบด้วย 5 มิติหลัก ได้แก่ 1)ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 2)การ
สร้ างความมั่น ใจ(การให้ ความเชื่อมั่นต่อลู กค้า ) 3)รูปลั กษณ์ทางกายภาพ(ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ) 4)การดูแลเอาใจใส่(การรู้จักเข้าใจลูกค้า) และ 5)การตอบสนองต่อลูกค้า โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดคุณภาพจะแตกต่างกันไปตามบริบทของงานวิจัยที่ศึกษา ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นเครื่องมือใน
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การวัดคุ ณภาพการบริ การคลิ นิ กพิเ ศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐ บาลได้ 13 รายการ
ดังต่อไปนี้ คือ 1)ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตรงตามที่สัญญาไว้ 2)การทางานที่ไม่
ผิดพลาด โดยเฉพาะการวินิจฉัยที่แม่นยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3)การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4)ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
บริการ 5)การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใช้บริการ 6)ความมีมารยาทและความสุภาพของ
เจ้าหน้าที่ 7)ความทันสมัยของอุปกรณ์ 8)สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ 9)การให้ความสนใจ
และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที่ 10)ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะ
ของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน เช่น ความเสมอภาค เท่าเทียม และความยุติธรรมในการให้บริการ 11)
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 12)ความรวดเร็วในการทางานของ
เจ้าหน้าที่ 13)ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีที่ต้องการ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบเครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการของ Parasuraman
(SERVQUAL Model) กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทของการบริการในโรงพยาบาลรัฐบาลที่
ทาการศึกษาตามต้นแบบเครื่องมือการวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL Model) ซึ่งนาไปสู่ผลการวิจัย
ของผู้วิจัย โดยเครื่องหมาย  หมายถึง งานวิจัยดังกล่าวมีการศึกษาเครื่องมือการวัดคุณภาพบริการ
ตาม เกณฑ์ของ SERVQUAL Model ไว้ในงานวิจัย

6 (พรพรรณ,2548)

7 (เปรมจิต,2553)







10 (วรวรรณ,2556)

5(ภัทรพร,2558)



9 (ณัฐ,2555)

4 บุบผชาติ,2557)



8 (ดามพวรรณ,2555)

3(จุไรรัตน์,2554)

ความน่าเชื่อถือ (Reliability: R)
1.ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการตรงตามที่
สัญญาไว้
2.การเก็บรักษาข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ และ
การนาข้อมูลมาใช้ใน
การให้บริการ
3.การทางานไม่
ผิดพลาด
4.การบารุงรักษา

อุปกรณ์เครื่องมือให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2ศิริพร(2554)

Parasuraman et al.
(SERVQUAL Model)

1(จิตติมา,2549)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง







ผู้วิจัย
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5.การมีเจ้าหน้าที่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ
การสร้างความมั่นใจ (Assurance: A)
6.ความรู้ความสามารถ  
ของเจ้าหน้าที่ในการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การบริการ
7.การสร้างความเชื่อมั่น  
และปลอดภัยในการใช้
บริการ
8.ความมีมารยาทและ
 
ความสุภาพของ
เจ้าหน้าที่
9.พฤติกรรมของ
 
เจ้าหน้าที่ในการสร้าง
ความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการ
รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Tangibles: T)
10.ความทันสมัยของ

อุปกรณ์
11.สภาพแวดล้อมของ 
สถานที่ให้บริการ
12.การแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่
13.เอกสารเผยแพร่

เกี่ยวกับการบริการ
การดูแลเอาใจใส่ (Empathy: E)
14.การให้ความสนใจ
 
และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ
แต่ละคนของเจ้าหน้าที่
15.เวลาในการเปิด
ให้บริการขององค์กร





















10 (วรวรรณ,2556)

9 (ณัฐ,2555)

8 (ดามพวรรณ,2555)

7 (เปรมจิต,2553)

6 (พรพรรณ,2548)

5(ภัทรพร,2558)

4 บุบผชาติ,2557)

3(จุไรรัตน์,2554)

2ศิริพร(2554)

Parasuraman et al.
(SERVQUAL Model)

1(จิตติมา,2549)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย
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10 (วรวรรณ,2556)



9 (ณัฐ,2555)



8 (ดามพวรรณ,2555)

7 (เปรมจิต,2553)

5(ภัทรพร,2558)

4 บุบผชาติ,2557)

6 (พรพรรณ,2548)

16.โอกาสในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆขององค์กร
17.ความสนใจ
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
ของเจ้าหน้าที่
18.ความสามารถในการ

เข้าใจความต้องการ
เฉพาะของผู้ใช้บริการ
อย่างชัดเจน
การตอบสนอง (Responsiveness: R)
19.มีระบบให้บริการที่
รวดเร็ว
20.ความพร้อมของ
 
เจ้าหน้าที่ในการให้
คาแนะนาปรึกษาแก่
ผู้ใช้บริการ
21.ความรวดเร็วในการ  
ทางานของเจ้าหน้าที่
22.ความพร้อมของ
 
เจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ทันทีที่ต้องการ

3(จุไรรัตน์,2554)

2ศิริพร(2554)

Parasuraman et al.
(SERVQUAL Model)

1(จิตติมา,2549)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย












































สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในระบบสุขภาพ เพื่อศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐบาล ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก
บริการสุขภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยศึกษาข้อมูล
ทุติย ภูมิจ ากเอกสารวิช าการ ด้านหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง จากนั้ น
นาเสนอปรึกษาจากผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและความ
ครอบคลุมทางด้านเนื้อหา

342

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ประกอบกับผลการศึกษาที่ได้นี้จะถูกนาไปใช้ในแบบสอบถามที่จะนาไปใช้ภายใต้บริบท
ของโรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด
เ ชี ย ง ร า ย (The Development of service process of Premium OPD clinic, Chiang Rai
Prachanukroh Hospital)” สามารถอธิ บายคุณภาพการบริก ารในระบบสุ ขภาพ ที่ ดัดแปลงจาก
SERVQUAL model ตามแนวคิดของ Parasuraman et al. ตามมิติต่างๆได้ดงั ต่อไปนี้
มิติ ที่ 1 ความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก าร (tangibility) หมายถึ ง ลั ก ษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล
ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกนาเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาให้ผู้รับบริการ
รับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆได้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ ด้านการบริการทั่วไป เช่น ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ ช่วง
ระยะเวลารอในขณะที่ลงทะเบียน ซักประวัติ /ตรวจร่างกายเบื้องต้น รอแพทย์ตรวจ ชาระเงิน และ
ขณะรอรับยา ขั้นตอนการบริ การที่เหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ความรวดเร็ว ในการให้บริการ และความ
เหมาะสมของค่าบริการในการรักษาพยาบาลกับความคุ้มค่าที่ได้รับ ด้านสถานที่ เช่น ความกว้างขวาง
ของสถานที่ ไม่แออัดคับแคบ ความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างและที่นั่งเพียงพอ มีป้าย
ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการและป้ายนาทางชัดเจน เข้าใจง่าย อีกทั้งมีที่จอดรถบริการอย่างเพียงพอ
มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ซึ่งจะนาไปสู่การให้ความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม มีความยุติธรรมในการเรียก
ตรวจตามลาดับก่อนหลัง
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจ
ที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริก าร
สามารถเข้ารั บบริการได้ง่า ยและได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการ
ให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว
มิติที่ 4 การให้ ความเชื่อมั่นต่อลู กค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ความรู้ และคาแนะนาต่างๆได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน
ถูกต้องเหมาะสม
มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน อีกทั้งมีการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด
จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การวัดคุณภาพการบริการ เป็นการวัดการรับรู้การ
บริ ก ารของผู้ รั บ บริ ก ารหลั ง ใช้ บ ริ ก ารหนึ่ ง ๆให้ เ ห็ น ภาพชั ด เจนมากขึ้ น และวั ด ได้ อั น จะน าไปสู่
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กระบวนการจัดการคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในการควบคุม พัฒนา และทาให้คุณภาพบริการคง
อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
บรรณานุกรม
จิตติมา ธีร พันธุ์เสถีย ร. (2549). การศึกษาคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร. สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จุไรรั ตน์ ชุตินัน ท์. (2554). การศึกษาเปรียบเทียบการวัดคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาล
ภาคเอกชนแลโรงพยาบาลภาครั ฐ บาล โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ SERVQUAL Model.
วิ ท ยาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารเทคโนโลยี วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บุบผชาติ อุไรรักษ์, และสัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2557). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพบริการสุขภาพ
ของบุ ค คลากรทางการแพทย์ ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ . วารสารพยาบาล
ทหารบก. 15(2), 298-304.
ภัทรพร ยุบลพันธ์. (2558). การรับรู้คุณภาพบริการสุขภาพของผู้รับบริการต่อโรงพยาบาลเอกชน.
Academic services journal prince of Songkla university. 26(3), 94-104.
ภัทรวดี ฉัตรธนะพานิช. (2557). การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจากัด เศรษฐีอีสานขนส่ง สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. วิทยาลัยบัณฑิตการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. 7(1) 93-108.
ภวัต วรรณพิณ. (2555). การประเมินคุณภาพบริการของร้าน True coffee สาขาในมหาวทิยาลัย.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (2550) เล่มที่ 124 ตอนที่ 16ก หน้า 1-2 ค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน
2559, เว็บไซด์: http://www.acfs.go.th/km/download/act_healthy_2550.pdf
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (2557) สืบค้นจาก
http://www.anamai.moph.go.th/download/download/แผนยุทธศาสตร์กรม
อนามัย2557.pdf
ศู น ย์ ข้ อ มู ล โรงพยาบาลเชี ย งรายประชานุ เ คราะห์ . รายงานประจ าปี 2558. สื บ ค้ น จาก
http://www.crhospital.org/crhprofile/ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี /ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ%202558.pdf
อุ ด ม ลี ล าทวี วุ ฒิ . คุ ณ ภาพของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในโรงพยาบาล. (2551) สื บ ค้ น จาก
http://phad.ph.mahidol.ac.th/km/knowledge/Healthcare%20system.pdf
Daniel, C.N., Berinyuy, L.P. Using the SERVQUAL model to assess service quality and
customer satisfaction. From http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:327600/fulltext01
Parasuraman A., Zeithaml VA., Berry LL. SERVQUAL: A multiple-item scal for
measuring consumer perceptions of service quality. Researchgate.

344

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

Retrieved November 3, 2016 from https://www.researchgate.net/
publication/200827786
Shahin A. SERVQUAL and model of service quality gap: a framework for determining
and prioritizing critical factors in delivering quality services. From
http://www.proserv.nu/b/Docs/Servqual.pdf

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

การศึกษา การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการสร้างความไว้วางใจและความ
เชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านสื่อออนไลน์ โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปต่อ
ยอดสร้างเป็น เครื่องมือวิจัย และกาหนดเป็นตัว ชี้วัดในแบบสอบถามสาหรับการเก็บข้อมูลวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านสื่อออนไลน์โดย
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนา
เรียนปรึกษาจากประธานและคณะกรรมการสาคมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวั ดแพร่ จานวน
3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งทางด้ า นภาษาและความครอบคลุ ม ทางด้ า นเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) หมายถึง
เว็ บ ไซต์ มี ก ารออกแบบที่ เ หมาะสม มี ร ะบบน าทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และฟั ง ก์ ชั น ในการค้ น หา
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ดี 2) คุณภาพข้อมูลสารสนเทศ (Information Quality) หมายถึง สารสนเทศที่
นาเสนอมีความแม่นยาและความถูกต้องตามความเป็นจริง 3) คุณภาพของงการบริการ (Service
Quality) หมายถึง เว็บไซต์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีกระบวนการในการป้องกันความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ที่มาติดต่อในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
คาสาคัญ: การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น, สื่อออนไลน์
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ABSTRACT
This academic paper aims to study trust and confidence of the customers on
the purchasing of teakwood furniture via online media. This academic paper aims to
review several of literature from various secondary sources and the results would
contribute to the development of questionnaires as a research tool for this study.
Afterwards, the researcher would bring the questionnaire to consult with three people
in the industry for advise and comments; the president and committees of the
teakwood furniture of Phrae province for content validity. The conclusion could be
summarised as follows: 1) systems quality refers to appropriate design of website 2)
information quality refers to accuracy of information 3) service quality refers to ability
of provide appropriate security system to customers.
Keywords: create trust and confidence, online media
บทนา
เทคโนโลยีหรืออิน เตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรา ซึ่งในการทาธุรกิจนั้นมีการ
แข่งขันที่สูงมากขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอินเตอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการทาให้โมเดล
ของธุรกิจในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จและยั่งยืน ผู้ประกอบการจึง
พยายามหาแนวทางการจาหน่ายจากรูปแบบธุรกิจเดิมที่เปิดขายหน้าร้านเป็นการค้าผ่านสื่อออนไลน์
มีร้านค้าออนไลน์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทาให้ธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดแพร่หลายสถานประกอบการ จึงให้ความสาคัญกับ กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเป็นสาคัญ
สื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในรูปแบบของธุร กิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
ตัวกลางระหว่างผู้ขายและลูกค้าโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทาให้การเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนสื่อแบบเดิมๆ กันมากขึ้น ในการสื่อสารข้อมูล
ถึงกัน ซึ่งในช่วงเริ่มแรก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานอดิเรกสื่อสารกัน ระหว่าง
ตนเองกับ คนรู้จัก ใกล้ตัว จากนั้น ได้มีการขยายการประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ผู้คนอย่าง กว้างขวางสาเหตุสาคัญที่ทาให้ สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ มาจาก การใช้
งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และสื่อที่นามาแบ่งปันมีลักษณะ
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทาให้มีแนวโน้ม
ค่อนข้างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้จริง (พิชิต วิจิตร
บุญยรักษ์, 2554)
สมาคมโฆษณาดิ จิ ทั ล ประเทศไทย ได้ แ สดงตั ว เลขภาพรวมและพฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบว่า ประชากรของประเทศไทย ณ เดือน มกราคม 2559 มีจานวนทั้งสิ้น
68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จานวน 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของจานวนประชากรทั้งหมด
และมีผู้ใช้โซเชียลเน็ทเวิร์ค มากถึง 41 ล้านคน คิดเป็น 60% สาหรับโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีผู้ใช้งานมาก
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ที่สุดของไทยได้แก่ Facebook 92.1 % ตามด้วย LINE 85.1% และ Google+ 67% ตามล าดับ
สาหรับกิจกรรมที่คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงมากที่สุด ยังคงเป็นการใช้ เพื่อใช้งานเข้าโซเชียล
เน็ตเวิร์คสูงถึง 82.7% รองลงมาเพื่อการค้นหาข้อมูล 56.7% และการใช้เพื่ออ่านข่าว 52.2% เป็นต้น
และหากแยกเป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเห็นว่า กลุ่ม Gen Y คือกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด ถึง
54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย, 2559)
ดังนั้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดแพร่ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงเพราะ
สาเหตุ แนวคิดผลักดันให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ทาให้ มี
ร้ านค้ าเรี ย งรายเต็ มตลอดสองข้ างทางช่ว งระหว่าง อ.สู งเม่นไปจนถึ ง อ.เด่ นชัย ปัจ จุบัน แพร่ มี
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่-กลาง-เล็กไม่น้อยกว่า 1,700 แห่ง มีแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ไม่ต่า
กว่า 30,000 ราย นอกจากนี้จังหวัดได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดทาตราผลิตภัณฑ์ไม้สัก การดูแล
เว็บไซต์ และระบบอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการ กล่าวโดยสรุปคืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจึงมี
การแข่งขันรุ นแรงมากทั้งการจั ดจาหน่ายทางหน้าร้านหรือการจัดจาหน่ายทางออนไลน์ (สวทช.:
ออนไลน์ , 2558) โดยสั งเกตได้จ ากจาวนร้านค้าทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ออนไลน์จึงต้องให้ความสาคัญกับการจัดจาหน่ายที่มากขึ้น นั่นก็คือ การสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าเพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านสื่อ
ออนไลน์
วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสร้างเครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บ
ข้อมูล วิจั ยภายใต้หั วข้อใหญ่คือ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา
อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ สั ก ในจั ง หวั ด แพร่ (FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF
ONLINE BUSSINESS A CASE STUDY OF TEAK WOOD INDUSTRY IN PHRAE)” ดังนั้น การศึกษา
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น ต่อการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สั กผ่ านสื่ อออนไลน์ในจังหวัดแพร่ โดย
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามากาหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มี
คุณภาพ
3. สร้างแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อการขาย
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านสื่อออนไลน์ในจังหวัดแพร่ประกอบด้วย ประกอบด้วย สี่ส่วน
1) ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพปัจจุบัน
2) ความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักออนไลน์ของลูกค้า
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3) ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์
4) ข้อเสนอแนะ
4. นาโครงร่างแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารวิชาการ เรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปปรึกษาประธานและ
คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องทางด้านภาษาและความครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC)
ผลการวิจัย
งานวิจัยการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่าน
สื่อออนไลน์ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา
ดังนี้
1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจแลละความเชื่อมั่น (Trust and Satisfaction)
2 งานวิจัยที่ข้องเกี่ยวกับความไว้วางใจแลละความเชื่อมั่น (Trust and Satisfaction)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจแลละความเชื่อมั่น (Trust and Satisfaction)
การการศึ ก ษาเรื่ อ งความไว้ ว างใจแลละความเชื่ อ มั่ น (Trust and Satisfaction) ที่
ผู้ประกอบการนิยมใช้ประกอบด้วย
1) คุณภาพของระบบ (System Quality)
2) คุณภาพด้านข้อมูล (Information Quality)
3) คุณภาพของงการบริการ (Service Quality)
4) การใช้งาน (Use)
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)
6) Net Benefits
โดยสิ่งที่ได้จากกการใช้กลยุทธ์นี้จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ใน
ด้านชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand) หรือผู้ประกอบการขนาดของธุรกิจ คุณภาพข้อมูล ความปลอดภัย
การทาธุรกรรม การสื่อสารกับ ผู้ประกอบการ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และการบอกต่อของ
ผู้ บ ริ โ ภค ที่มี ผ ลกับ การตั ด สิ น ใจซื้อ สิ น ค้า ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อผู้ ประกอบการ ผู้ ขายสิ นค้ าผ่ า น
อินเทอร์เน็ต หรือผู้ที่สนใจสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และตอบสนองต่อความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อไป
(พิศุทธิ์ อุปถัมภ์, 2556)
จากการพั ฒ นาองค์ ป ระกอบของความไว้ ว างใจแลละความเชื่ อ มั่ น (Trust and
Satisfaction)สี่องค์ประกอบ ตามแนวความคิดของ DeLone And MaLean ประกอบด้วย
1) คุณภาพของระบบ (System Quality)
หมายถึง เว็บไซต์มีการออกแบบที่เหมาะสม มีระบบนาทางที่มีประสิทธิภาพ และฟังก์ชัน
ในการค้นหาที่ดี เว็บไซต์มีการตอบสนองที่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ
เว็บไซต์มีฟังก์ชันการทางานที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
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เว็บไซต์มีฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามการใช้งานของผู้ใช้ได้ (รัฐ ใจรักษ์, ประสงค์
ปราณีตพลกรัง, 2554)
2) คุณภาพข้อมูลสารสนเทศ (Information Quality)
หมายถึง ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ที่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจ
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไ ด้ เ ผยแพร่ ห รื อ สื่ อ สารให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคโดยในที่ นี้ ห มาย ถึ ง บริ ษั ท หรื อ
ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง ชัดเจน เป็นประโยชน์ และละเอียด
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ (พิศุทธิ์ อุปถัมภ์, 2556)
หมายถึง สารสนเทศที่นาเสนอมีความแม่นยาและความถูกต้องตามความเป็นจริง มีความ
ทันสมัยและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีความสอดคล้ องกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ มีความสมบูรณ์ มี
ข้อมูลที่เพียงพอกับความต้องการและเป็นประโยชน์ สารสนเทศที่นาเสนอสามารถเชื่อถือได้ เว็บไซต์มี
การใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสามารถเข้าใจได้ง่าย (รัฐ ใจรักษ์, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ,
2554)
3) คุณภาพของงการบริการ (Service Quality)
หมายถึง เว็บไซต์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมี กระบวนการในการป้องกันความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้ เว็บไซต์เต็มใจที่
จะช่วยเหลือและพร้อมตอบสนองต่อคาขอของลูกค้า เว็บไซต์มีพนักงานที่มีความสามารถและสามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ เว็บไซต์เข้าใจลูกค้าและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล
ได้ (รัฐ ใจรักษ์, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, 2554)
4) การใช้งาน (Use)
หมายถึง มีลักษณะการใช้งานง่าย มีรูปแบบองค์ประกอบที่ดี มีจานวนคนเข้าเว็บไซต์เยอะ
การบอกราคาที่ชัดเจน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557)
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)
หมายถึง ลูกค้ากลับมาดูสินค้าและซื้อซ้า (DeLone And MaLean,2003)
6) ประโยชน์ (Net Benefits)
- มีต้นทุนในการขายที่ต่าลดต้นทุนในการเดินทาง
- สะดวกในการโต้ตอบลูกค้า ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ เพียงมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถ
เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้
- สามารถทาเพียงคนเดียวได้ ไม่จาเป็นต้องจ้างคน ช่วยประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน
- มีเครื่องมือสารวจสถิติที่เอื้ออานวยต่อการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
- ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยไม่จาเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปเอง
- เปิดค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- สามารถลงโฆษณา และขายได้ทั่วโลก และสามารถเลือกเจาะกลุ่มการโฆษณาไปยังลูกค้า
เป้าหมายได้ง่าย
- ลดการต่อรอง
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- ไม่จาเป็นต้องมีสต๊อคสินค้า ก็สามารถสร้างร้านค้าขนาดใหญ่ได้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,
2557)
งานวิจัยที่ข้องเกี่ยวกับความไว้วางใจแลละความเชื่อมั่น (Trust and Satisfaction)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาความไว้วางใจแลละความเชื่อมั่น
(Trust and Satisfaction) ดังนี้
จากการศึกษาปัจ จัยที่มีผลต่อ ความสาเร็จของธุรกิจออนไลน์ ของ ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์
(2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความสาเร็จธุรกิจออนไลน์และ
ปัจจัยด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อลูกค้าออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จธุรกิจออนไลน์
โดยศึกษาด้านความจงรั กภักดีข องผู้ บริโ ภคและชื่อเสี ยงของธุร กิจออนไลน์ กลุ่ มตัว อย่า งที่ใช้ใ น
การศึกษาคือผู้ใช้บริการธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ของส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคุณภาพของสินค้าและบริการอยู่ในระดับสูงส่วนการรับรู้ต่อความปลอดภัย
และความรับรู้ต่อความเป็นส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความจงรักภักดีและชื่อเสียงของธุรกิจ
ออนไลน์ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ด้ ว ย ซึ่ ง เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จธุรกิจออนไลน์ และพบว่าคุณภาพของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน คุณภาพของข้อมูลสินค้าบริการ
การรับรู้ต่อความปลอดภัยและการรับรู้ต่อความเป็นส่วนตัวมีอิทธิพลต่อความสาเร็จของธุรกิจออนไลน์
ด้านความจงรักภักดีของผู้บริโภค และพบว่าคุณภาพของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน คุณภาพของข้อมูลสินค้า
บริการ และการรับรู้ต่อความเป็นส่วนตัว มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของธุรกิจออนไลน์ด้านชื่อเสียงของ
ธุรกิจออนไลน์
นอกจากนี้ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) ได้ศึกษาความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความไว้วางใจ
และลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านชื่อเสียง ขนาด คุณภาพข้อมูล ความปลอดภัยในการทา
ธุรกรรม การสื่อสาร ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบอกต่อส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่า Facebook เป็นสื่อสั งคมออนไลน์ที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากที่สุ ด
ลั กษณะธุ ร กิจ ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ด้านการบอกต่อ ส่ งผลต่ อความตั้ งใจซื้อสิ นค้าผ่ านสื่ อสั งคม
ออนไลน์ มากที่สุด รองลงมาคือ ความไว้วางใจต่อธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และลักษณะธุรกิจผ่าน
สื่ อสั ง คมออนไลน์ ด้านความเป็ น ไปได้ท างเศรษฐกิ จ ตามล าดั บ ส่ ว นลั ก ษณะธุ รกิจผ่ านสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ด้านขนาด ชื่อเสียงการสื่อสาร ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม และคุณภาพข้อมูล ไม่ส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สราวุธ ควชะกุล และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2557) ยังได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลของความ
แตกต่างในปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
คุณลั กษณะของธนาคาร และปั จ จัยด้ านแรงจู งใจที่มี ต่อ ความไว้ ว างใจในการใช้บริ การธนาคาร
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่เคยใช้
บริการธนาคารออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 29.30 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.80
อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ
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64.80 ศึกษาอยู่ ในระดับ ปริ ญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.30 และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.80
อีกทั้ง รัฐ ใจรักษ์ และ ประสงค์ ประณีตพลกรัง (2554) ได้ศึกษาแนวคิดในการสร้างความ
ไว้วางใจและความมีชื่อเสียงสาหรับบริการ ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3
ประการ ดังนี้ 1) เพื่ออธิบายถึงลักษณะของการรับรู้ที่ลูกค้ามีต่อการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ 2) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบที่ใช้ในการประเมิน
เว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ 3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความมีชื่อเสียงและการบริหารความไว้วางใจที่เว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ประกอบกับ ธนพงศ์ กาเหนิดชูตระกูล (2557) ศึกษาปัจจัยการบอกต่อ การจัดอันดับและ
การวิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและการบริการที่มีอิทธิพล ต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการขาย
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคม ออนไลน์พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) ปัจจัยการบอกต่อ 2) การจัดอันดับและการวิจารณ์ สินค้า 3) คุณภาพของ
ข้อมูล ด้านความครบถ้วนของข้อมูล ด้านการจัดข้อมูล และด้านความบันเทิง และ 4) ปัจจัยคุณภาพ
ของการบริการ ด้านความไว้วางใจ และด้านความปลอดภัย โดยร่วมกัน ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพของ
การบริ ก าร ด้ า นการตอบสนองและด้ า นการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
ผู้ ป ระกอบการขายเสื้ อ ผ้ าแฟชั่ น ผ่ า นทางสั ง คม ออนไลน์ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
และวิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ความไว้ ว างใจและ ส่ ว นประสมทางการตลาด ของประชากรใน
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เลื อ กซื้ อเสื้ อ ผ้ า เครื่อ งแต่งกายผ่ า นสั งคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อสิ นค้าผ่าน อินสตาแก
รมเดือนละ 1 ครั้ง และส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งละ 500-1,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ สาคัญมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านความไว้วางใจ และ ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสั งคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดความไว้ว างใจแลละความเชื่อมั่น (Trust and Satisfaction) เพื่อ
ศึกษาการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านสื่อออนไลน์
โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนา
เรี ย นปรึ กษาจากประธานและคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเ จอร์ไม้ สั กจั งหวัดแพร่
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จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและความครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของ
แบบสอบถาม สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการศึกษาในรูปแบบของธุรกิจต่างๆมาพัฒนาต่อยอด จากผลงานวิจัยของรัฐ ใจรักษ์
และ ประสงค์ ประณีตพลกรัง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการปรับให้เข้ากับ การสร้างความไว้วางใจและความ
เชื่ อ มั่ น แก่ ลู ก ค้ า ต่ อ การซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ สั ก ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ซึ่ ง จะใช้ เ ป็ น ตั ว แปรอิ ส ระในการ
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง“ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ ออนไลน์ กรณี ศึ ก ษาอุ ต สาหกรรม
เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ไ ม้ สั ก ใ น จั ง ห วั ด แ พ ร่ ( FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF ONLINE
BUSSINESS A CASE STUDY OF TEAK WOOD INDUSTRY IN PHRAE)” ในลาดับต่อไป สามารถ
อธิบายนิยามได้ดังนี้
1) คุณภาพของระบบ (System Quality) หมายถึง เว็บไซต์มีการออกแบบที่เหมาะสม มี
ระบบนาทางที่มีประสิทธิภาพ และฟังก์ชันในการค้นหาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ดี เว็บไซต์มีการตอบสนอง
ที่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการค้ นหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เว็บไซต์มี
ฟังก์ชันการทางานที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถเข้าไปยังส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์มี
ฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามการใช้งานของผู้ใช้ได้
2) คุณภาพข้อมูลสารสนเทศ (Information Quality) หมายถึง สารสนเทศที่นาเสนอมี
ความแม่นยาและความถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น นาเสนอภาพสินค้าตามความเป็นจริง กาหนด
ราคาใต้ภาพสินค้าตามความเป็นจริงและถูกต้อง มีความทันสมัยและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มี
ความสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ มีความสมบูรณ์ มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่
เพียงพอกับความต้องการและเป็นประโยชน์ สารสนเทศที่นาเสนอสามารถเชื่อถือได้ เว็บไซต์มีการใช้
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสามารถเข้าใจได้ง่าย
3) คุ ณภาพของงการบริ การ (Service Quality) หมายถึ ง เว็ บไซต์ มี ระบบรัก ษาความ
ปลอดภัยที่ดี และมีกระบวนการในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ ที่มาติดต่อในการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สามารถส่งมอบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและบริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้ เว็บไซต์
เต็มใจที่จะช่วยเหลือและพร้อมตอบสนองต่อคาขอของลูกค้า เว็บไซต์มีพนักงานที่มีความสามารถและ
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ เว็บไซต์เข้าใจลูกค้าและทราบถึงความต้องการของลูกค้า ใน
การซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งสอดคลองกับงาน (รัฐ ใจรักษ์, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง,
2554)
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว สามารถสรุ ป ความไว้ ว างใจและความเชื่ อ มั่ น (Trust and
Satisfaction) แก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านสื่อออนไลน์ ได้เป็นตารางเปรียบเทียบดังนี้
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ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความเชื่อ มั่น ใน ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นใน
(Trust and Satisfaction)
ความหมายของธุรกิจออนไลน์อื่นๆ ความหมายของธุรกิจเฟอร์นิ เจอร์
ไม้สักออนไลน์
1) คุณภาพของระบบ (System - เว็บไซต์มีการออกแบบที่เหมาะสม มี - เ ว็ บ ไ ซ ต์ มี ก า ร อ อ ก แ บ บ ที่
ระบบน าทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ เห ม า ะส ม มี ระ บ บ น าทา งที่ มี
Quality)
ฟังก์ชันในการค้นหาที่ดี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และฟั งก์ ชั น ในการ
- เว็บ ไซต์มี การตอบสนองที่พ ร้อ มใช้ ค้นหาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ดี
งาน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลา - เว็บไซต์มีการตอบสนองที่พร้อม
ที่ต้องการ
ใช้งาน ผู้ใช้สามารถ
- เว็ บ ไซต์ มี ฟั ง ก์ ชั น การท างานที่ - เข้ าใช้งานได้ ใ นเวลาที่ ต้อ งการ
เหมาะสม ผู้ใช้สามารถเข้าไปยังส่วน คนหาสิ น ค้ า เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ สั ก
ต่างๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
เว็ บ ไซต์ มี ฟั ง ก์ ชั น การท างานที่
- เ ว็ บ ไ ซ ต์ มี ฟั ง ก์ ชั น ที่ ส า ม า ร ถ เหมาะสม ผู้ใช้สามารถเข้าไปยังส่วน
ปรั บ เปลี่ ย นให้ส อดคล้อ งตามการใช้ ต่างๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
งานของผู้ใช้ได้
- เว็ บ ไซต์ มี ฟั ง ก์ ชั น ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามการใช้
งานของผู้ใช้ได้
2) คุ ณ ภาพข้ อ มู ล สารสนเทศ - สารสนเทศที่นาเสนอมีความแม่นยา - สารสนเทศที่ น าเสนอมี ค วาม
(Information Quality)
และความถูกต้องตามความเป็นจริง
แม่นยาและความถูกต้องตามความ
- มี ค วามทั น สมั ย และทั น ต่ อ ความ เป็ น จริ ง เช่ น น าเสนอภาพสิ น ค้ า
ต้องการของผู้ใช้
ตามความเป็นจริง กาหนดราคาใต้
- มี ค วา ม ส อ ด ค ล้ องกั บ สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ ภาพสิ น ค้ า ตามความเป็ น จริ งและ
ต้องการ
ถูกต้อง
- มีค วามสมบู รณ์ มี ข้ อมู ล ที่ เพี ย งพอ - มีความทันสมัยและทันต่อความ
กับความต้องการและเป็นประโยชน์
ต้องการของผู้ใช้
- สารสนเทศที่นาเสนอสามารถเชื่อถือ - มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้
ได้
ต้องการ
- มีความสมบูรณ์ มีข้อมูล
เว็บไซต์มีการใช้รูปแบบการสื่อสารที่ - เกี่ยวกับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
เหมาะสมสามารถเข้าใจได้ง่าย
ที่เพียงพอกับความต้องการและเป็น
ประโยชน์
- สารสนเทศที่ น าเสนอสามารถ
เชื่อถือได้
เว็บไซต์มีการใช้รูปแบบการสื่อสาร
ที่เหมาะสมสามารถเข้าใจได้ง่าย
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ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความเชื่อ มั่น ใน ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นใน
(Trust and Satisfaction)
ความหมายของธุรกิจออนไลน์อื่นๆ ความหมายของธุรกิจเฟอร์นิ เจอร์
ไม้สักออนไลน์
3) คุ ณ ภาพของงการบริ ก าร - - เว็ บ ไซต์ มี ร ะ บบรั กษา ควา ม - เว็ บ ไซต์ มี ร ะบบรั ก ษาความ
(Service Quality)
ปลอดภั ย ที่ ดี และมี ก ระบวนการใน ปลอดภัยที่ดี และมีกระบวนการใน
การป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ การป้ อ งกั น ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของ
เว็บไซต์
ผู้ ใ ช้ เ ว็ บ ไซต์ ที่ ม าติ ด ต่ อ ในการซื้ อ
- สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ตรงตามที่สัญญาไว้
- ส า ม า ร ถ ส่ ง ม อ บ สิ น ค้ า
- เว็ บ ไซต์ เ ต็ ม ใจที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ และ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักและบริการได้ตรง
ตามที่สัญญาไว้
พร้อมตอบสนองต่อคาขอของลูกค้า
- เว็บไซต์มีพนักงานที่มีความสามารถ - เว็ บ ไซต์ เ ต็ ม ใจที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ
และสามารถสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ และพร้อมตอบสนองต่อคาขอของ
ลูกค้า
ลูกค้าได้
- เว็ บ ไซต์ เ ข้ า ใจลู ก ค้ า และทราบถึ ง - เ ว็ บ ไ ซ ต์ มี พ นั ก ง า น ที่ มี
ความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล ความสามารถและสามารถสร้ า ง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ เว็บไซต์
ได้
เข้ า ใจลู ก ค้ า และทราบถึ ง ความ
ต้ อ ง ก า ร ขอ ง ลู ก ค้ า ใ น ก า ร ซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็น
4) การใช้งาน (Use)
- มีลักษณะการใช้งานง่าย
- มีรูปแบบองค์ประกอบที่ดี
- มีจานวนคนเข้าเว็บไซต์เยอะ
- มีการบอกราคาที่ชัดเจน
5) ความพึ ง พอใจขอผู้ ใ ช้ ง าน - ลูกค้ากลับมาดูสินค้าและซื้อซ้า
(User Satisfaction)
6) ประโยชน์
- มีต้นทุนในการขายที่ต่าลดต้นทุนใน (Net Benefits)
การเดินทาง
- สะดวกในการโต้ตอบลูกค้า ง่ายต่อ
การประชาสั ม พั น ธ์ เพี ย งมี อุ ป กรณ์
สื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต
ได้
- สามารถท าเพี ย งคนเดี ย วได้ ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งจ้ า งคน ช่ ว ยประหยั ด
ต้นทุนด้านแรงงาน
- มีเครื่องมือสารวจสถิติที่เ อื้ออานวย
ต่อการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
- ลู ก ค้ า เข้ า ถึ งได้ ต ลอดเวลา โดยไม่
จาเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปเอง
- เปิดค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความเชื่อ มั่น ใน ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นใน
(Trust and Satisfaction)
ความหมายของธุรกิจออนไลน์อื่นๆ ความหมายของธุรกิจเฟอร์นิ เจอร์
ไม้สักออนไลน์
สามารถลงโฆษณา และขายได้ทั่วโลก
และสามารถเลื อ กเจาะ กลุ่ ม การ
โฆษณาไปยังลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย
- ลดการต่อรอง
- ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ส ต๊ อ คสิ น ค้ า ก็
สามารถสร้างร้านค้าขนาดใหญ่ได้

จากตารางเปรี ย บเที ย บข้ า งต้น จะสามารถสรุป ความไว้ ว างใจและความ ( Trust and
Satisfaction) ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักออนไลน์ได้เป็น 3 ส่วนและมีความ
ครอบคลุมกับเนื้อหา เพื่อนาไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามที่จะเป็นองค์ประกอบของงานศึกษาวิจัย
เรื่อง“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักใน
จังหวัดแพร่ (FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF ONLINE BUSSINESS A CASE STUDY
OF TEAK WOOD INDUSTRY IN PHRAE)” ในลาดับต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย ไปสู่การ
พัฒนาเพื่อเป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถน้าไปสร้างเป็น
เครื่องมือวิจัย และก้าหนดเป็นตัวชี้วัดในแบบสอบถามส้าหรับการเก็บข้อมูลวิจัย จากผลการศึกษา
พบว่าการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) ความรู้ หมายถึง ความรู้เบื้องต้นในการท้างาน ตามต้าแหน่งงานเกี่ยวกับ
ระเบียบ ค้าสั่งและหน้าที่ของพนักงาน ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริการเงินฝาก บริการสินเชื่อ
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ 2) ทักษะ หมายถึง ทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
ท้างาน ทักษะการขายผลิ ตภัณฑ์แนะน้าการบริการแก่ลู กค้า ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารแก่ลูกค้า 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการท้างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงาน เป็นต้น
คาสาคัญ: สมรรถนะการปฏิบัติงาน ธนาคารกรุงไทย
ABSTRACT
This paper aims to review literature from several sources on the topic of
Krungthai Bank Staff’s Performance, Chiang Rai Branch in order to develop the digital
banking in the future. The results would enable the researcher to develop a research
tool and questionnaire, together with indicating appropriate factors in the
questionnaires for data collection process. The literature revealed that the
competency development of the operational employees of the Krung Thai Bank have
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1) knowledge, which refers to the fundamental knowledge in working in the position
that they are employed 2) skills, which refers to ability to use communication
technology as well as selling skill to customers and 3) personal characteristics, which
refers to working attitude with co-workers.
Keywords: Staff’s Performance, Krung Thai Bank
บทนา
ธนาคารกรุงไทยเริ่มเปิดด้าเนินกิจการคือ วันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมของ
ธนาคารเกษตรจ้ากัดและธนาคารมณฑล จ้ากัด แล้วก่อตั้งขึ้น เป็น “ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด” (Krung
Thai Bank Limited) ปัจจุบันธนาคารกรุงไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่
มีโดยให้ความส้าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้วยการวางแผนคุณสมบัติของพนักงานให้เหมาะสมในหน้าที่ปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ตามหลั กของสมรรถนะหลั กและสมรรถนะตามต้าแหน่ งงาน ในด้า นทักษะ ความรู้ และ
คุณลั กษณะต่าง ๆ ให้ แก่พนั กงาน เพื่อน้าไปสู่ การสร้างบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
โอกาสในการแข่งขันขององค์กร และการเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
การขยายสาขาของธนาคารในอนาคตก็จะลดลง สาเหตุจากการที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดังนั้นธนาคารจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ มาเป็นการให้การแนะน้า ให้ค้าปรึกษา ด้านการ
ลงทุน สินเชื่อต่างๆ มากขึ้น และการท้าธุรกรรมจะเป็นไปในทิศทางที่มีการบริการออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล
ธนาคารกรุ ง ไทยให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ พนั ก งานในฐานะทุ น มนุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี และเป็นการสร้าง
ความพร้อมให้ แก่องค์กรอย่ างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาบุคคลากรไปในทิศทางเดียวกั นและ
เป็ น ไปตามบริ บ ทของพื้ น ที่ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รในการตรวจรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าหนด การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานใน
สังกัดให้ตรงกับงานที่รับผิดชอบที่ต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อเป็ น
ต้นแบบแก่ ธนาคารกรุงไทยส้านักงานเขตอื่นๆ ต่อไป
จากการศึกษาข้อมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทยส้านักงานเขตเชียงราย พบว่า มีการ
เปลี่ ย นแปลงด้านจ้ านวนช่ว งวัย ของพนักงาน โดยปัจจุบันจ้านวนช่ว งวัยของพนักงานที่เป็นกลุ่ ม
generation X และ Y มีจ้านวนคิดเป็นร้อยละ 85 ของพนัก งานทั้งหมด ซึ่งกลุ่มพนักงานที่มีช่วงวัย
ดังกล่าวมีพฤติกรรมการท้างานที่ไม่ชอบกฎระเบียบ มีความเป็นตัวเองสูงมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้ดี แต่พนักงานกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรและทุ่มเทในการท้างานมี
จ้านวนไม่มากนัก หากธนาคารขาดการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ อาจเกิดความเสี่ยง
ด้านบุคลากรที่ส่งผลกระทบในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานแก่ธนาคารได้
จากกระแสของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ระบบการประเมินผลคุณภาพ
รัฐ วิส าหกิจ บริ บ ทของธนาคารและพนักงาน การทบทวนสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนั กงาน
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ธนาคารกรุงไทยส้านักงานเขตเชียงราย จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินงานก้าหนดขึ้นเพื่อยืนยันว่า
สมรรถนะการปฏิบัติงานเป็ น สมรรถนะที่พนักงานทุกคนจ้าเป็นต้องมี และยังสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของธนาคารได้หรือไม่ อีกทั้งการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานต้องมีความ
สอดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ของธนาคาร เพื่ อให้ การพั ฒ นาสมรรถนะการปฏิ บัติ ง านของพนั กงาน
สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างแท้จริง
จึ ง เป็ น ที่ น่ า สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการพั ฒ นาสมรรถนะการปฏิ บั ติ ง าน ของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย เพื่อให้ทราบสมรรถนะที่เหมาะสมและพั ฒนาสมรรถนะให้
เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานเกิดผลงานที่ดีและส่งผลให้การด้าเนินงาน
ของธนาคารไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพทางระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส้านักงาน
เขตเชียงราย ไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking)
วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและใช้ในการสร้างเครื่องมือส้าหรับการ
เก็บข้อมูลวิจัยภายใต้หัวข้อใหญ่คือ “ความพร้อมของพนักงานธนาคารกรุงไทย สู่การเป็นธนาคาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital Banking) KTB Employees’ Readiness to Digital Banking : A case
study of Krung Thai Bank in Chiang Rai โดยใช้ วิ ธีก ารศึก ษาเชิ ง ส้ า รวจ (Survey Research)
และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire ) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน
งานธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย จ้านวน 213 คน และสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติทาง
พื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน้าเสนอในรูป
ตารางเพื่ออธิบายปัจจัยทางด้านลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ t-test ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม ใช้ f-test ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ เพราะฉะนั้น การศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย จึงเป็น
ส่วนส้าคัญที่ช่วยในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องและมีคุณภาพ โดยขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
วิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน้ามาสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มี
คุณภาพ
3. สร้างแบบสอบถามเรื่อง ความพร้อมของพนักงานธนาคารกรุงไทย สู่การเป็นธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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1) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ต้าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นแบบเลือกตอบ (Cheek List)
2) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของพนักงานธนาคารกรุงไทยสู่การ
เป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) เป็นแบบเลือกตอบ (Cheek List)
3) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานธนาคารกรุงไทย ประกอบด้วย
3 สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล
4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. น้าโครงร่างแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารวิชาการ เรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปปรึกษาผู้บริหารและผู้มี
ส่ว นเกี่ยวข้องของธนาคารกรุงไทยส้ านักงานเขตเชียงราย จ้านวน 14 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องทางด้านภาษาและความครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC)
5. น้าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค้านวณหาค่าความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าค้าถามนั้นสอดคล้อ งกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
0 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าค้าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
-1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าค้าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
6. น้าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปด้าเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน แล้วน้ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม ใช้วิธีห าค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค โดยใช้เกณฑ์
ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป
ผลการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม การพั ฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน ของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย การศึกษาครั้งนี้จะท้าให้ธนาคารและส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น้าผลที่วัดได้มาใช้ในการพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของต้าแหน่งงาน
และกรอบความต้องการของธนาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ธนาคารกรุงไทยในการแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต และน้ามาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจ
และสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละด้านเพื่อน้าไปสู่การสร้างบริการที่เป็นเลิศ ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มศักยภาพ โอกาสในการแข่งขันขององค์กร และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้
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1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
2 งานวิจัยที่ข้องเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ ของแมคเคิลแลนด์
การศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย
ส้านักงานเขตเชียงราย ประกอบด้วย
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ทักษะ (Skill)
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self - concept)
4. บุคลิกลักษณะประจ้าตัวของบุคคล (Traits)
5. แรงจูงใจ/ เจตคติ (Motives/Attitude)
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร มีการปฏิบัติงานโดยค้านึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส้าคัญ ใส่ใจในการให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งช่วยเหลือลูกค้า
และสังคม ยึดถือค่านิยมและปรัชญาธุรกิจขององค์กร มรการพัฒนาตนเองและสร้างประสิทธิภาพใน
การท้างาน ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทีม และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการ
ท้างาน มีความพยายามแสวงหาวิ ธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถน้าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า มีความรู้ เข้าใจในการต้องการผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ของลูกค้า และให้ความส้าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร (ชนิกา,2558)
จากการศึ ก ษาตามแนวความคิ ด ของแมคเคิ ล แลนด์ ดั ง นั้ น สมรรถนะทั้ ง 5 ด้ า น
ประกอบด้วย
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึ ง ความรู้ เ ฉพาะในเรื่ อ งที่ ต้ อ งรู้ เป็ น ความรู้ ที่ เ ป็ น
สาระส้าคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น
2. ทักษะ (Skill) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ต้อ งการให้ ท้ า ได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) หมายถึง เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น
4. บุคลิกลักษณะประจ้าตัวของบุคคล (Traits) หมายถึง สิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คน
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น้า เป็นต้น
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) หมายถึง แรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งท้า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส้าเร็จ เป็นต้น
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งานวิจัยที่ข้องเกี่ยวกับแนวคิดสมรรถนะ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาแนวคิดสมรรถนะมีดังนี้
มาฆฤกษ์ ชูช่วย (2557) กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็นลักษณะเฉพาะส่วนของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกันกับผลการปฏิบัติงานในการท้างาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้และ/หรือการปฏิบัติงานที่ได้ผลการท้างานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
หรือสูงกว่ามาตรฐาน (Superior Performance)
นอกจากนี้นิยามของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ โดย ภิญญดา ชูก้อนทอง (2557) ได้กล่าวไว้อันได้แก่ ค่านิยม
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพซึ่งจ้าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ้าแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความส้าเร็จในการท้างานได้ต้องมีคุณลักษณะ
เด่น เป็นต้น
ทั้งนี้ เกื้อ จิ ตร ชีร ะกาญจน์ (2555) ได้ ก ล่ าวว่า สมรรถนะในปัจจุบั นของผู้ จั ด การฝ่ า ย
บริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะ
ของผู้ จั ดการฝ่ ายบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลในกลุ่ ม ธนาคารพาณิช ย์ในประเทศไทย และเพื่อศึกษา
องค์ ป ระกอบทางด้า นสมรรถนะที่ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการท้ างานของผู้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย ประชากรตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งละ 1 คนจ้านวน 5 แห่ง รวม 5 คน และเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคารพาณิช ย์ 5 แห่ ง แห่ งละ 11 คน จ้า นวน 55 คน รวมประชากรตัว อย่าง 60 คน จาก
ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน)
และธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย
จ้ ากัด (มหาชน) เก็ บ ข้อมูล โดยใช้ แบบสอบถามที่มี ลั กษณะแบบมาตราส่ ว น ประเมินค่า (Rating
Scale) ตามวิธีของ ลิ เคิร์ท (Rensis Likert) สามารถเก็บข้อมูล และน้ามาใช้ในการ วิเคราะห์ได้ 57
ราย คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ผลการวิ จั ย พบว่ า
สมรรถนะของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ(Attributes) และ
จะต้องมีความสามารถแต่ละองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้ (Knowledge) ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมี Technical Skill และ Focus on Customer องค์ประกอบที่ 2
ด้านทักษะ (Skill) ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมี Communication และ Teamwork
และองค์ ป ระกอบที่ 3 คุ ณ ลั ก ษณะ(Attributes) ผู้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจะต้ อ งมี
Innovation, Leader ship, Flexibility, Motivation, Building Relationship ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้
ทางด้านวิชาการ ผลงานวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน การสอน และการจัด
อบรมของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลิตบัณฑิตตรง ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ส้าหรับประโยชน์ ทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยสามารถน้าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงหรือ พัฒนาส่งเสริม
สมรรถนะในหน้าที่งานของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะที่ค้นพบ
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อีกทั้ง จิรศักดิ์ สุทธาดล (2552) ศึกษาสมรรถนะของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยที่พึง
ประสงค์ตามทัศนะของผู้ บริ ห าร โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษางานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาสมรรถนะ
อิทธิพลของลั กษณะส่ ว นบุ คคล และสภาพแวดล้ อมขององค์การที่มีผ ลกระทบต่อสมรรถนะของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยที่พึงประสงค์โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารที่มีอ้านาจ
ในการคัดเลือกพนักงาน/หัวหน้าฝ่ายของธนาคาร หรือผู้มีต้าแหน่งเทียบเท่าของฝ่าย ที่ด้ารงต้าแหน่ง
อยู่ในปีพ.ศ. 2552 โดยท้าการส้ารวจธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งหมด 14 แห่งคือ (1) ธนาคารกรุงเทพ
จ้ากัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน)
(4) ธนาคารกสิ กรไทย จ้ ากัด (มหาชน) (5) ธนาคารเกีย รตินาคิน จ้ากัด (มหาชน) (6) ธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทยจ้ากัด (มหาชน) (7) ธนาคารทหารไทยจ้ากัด (มหาชน) (8) ธนาคารทิสโก้จ้ากัด (มหาชน)
(9 ) ธ น า ค าร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ้ า กั ด ( ม หา ช น ) ( 1 0) ธ น า ค า ร ธ น ช า ต จ้ า กั ด ( ม ห า ช น )
(11) ธนาคารนครหลวงไทยจ้ากัด (มหาชน) (12) ธนาคารยูโอบี จ้ากัด (มหาชน) (13) ธนาคารสแตน
ดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ้ากัด (มหาชน) (14) ธนาคารสินเอเซียจ้ากดั (มหาชน) สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลเชิงบรรยายลักษณะ
ของตัวแปร ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน(Inferential
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติโดยใช้การทดสอบ T-test และ F-test เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ศึกษา แต่หากมีการปฏิเสธสมมติฐาน จะใช้วิธี LSD
ในการหา กลุ่มของตัวแปรที่มีทัศนคติต่อปัจจัยที่ก้าหนดให้แตกต่างกัน โดยก้าหนด ระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาพบว่า ผู้บริ หารให้ความส้าคัญกับ สมรรถนะ
ด้านการจัดการตนเอง สมรรถนะด้านการจัดการบุคคล สมรรถนะด้านการจัดการธุรกิจ ในระดับ
ส้าคัญมากที่สุด และจากการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การที่ส่งผลต่อการด้าเนินงานของ
องค์การนั้นมีอิทธิพลต่อสมรรถนะที่พึง ประสงค์และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารในด้านต้าแหน่งงาน
และระยะเวลาในการท้างานมีอิทธิพลต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ ซึ่งพนักงานสามารถรับรู้ เข้าใจและมี
การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการท้างาน และสามารถปรับตัว
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การและการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
และคณะกรรมการก้ า กั บ โครงการ การก้ า หนดสมรรถนะบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2557) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะในการท้างาน พบว่า ระบบสมรรถนะในการท้างาน (Competency
Model) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ที่ส้าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถ
น้ า มาใช้ ใ นการสรรหา รั ก ษา และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถและ
บุ คลิ กลั กษณะเฉพาะตรงตามที่ต้าแหน่งก้าหนด เพื่อให้ ปฏิบัติห น้าที่ได้ต ามผลตามที่คาดหวังไว้
สมรรถนะในการท้างาน (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (Knowledge,
Skills, Personal Attribute) ของบุคคลที่จ้าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ประสบผลส้าเร็จ
ตามที่ก้าหนดไว้ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่จ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีความรู้
พนักงานก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ความรู้นี้มักจะได้จากการศึกษา อบรม
สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั้น ๆ ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ
ความสามารถเฉพาะที่จ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีทักษะแล้ว ก็ยากที่จะท้าให้พนักงานท้างาน
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ให้มีผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ ทักษะนี้มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือกระท้า
ซ้้า ๆ อย่างต่อเนื่อง จนท้าให้เกิดความช้านาญในสิ่งนั้นคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)
หมายถึง คุ ณลั ก ษณะ ความคิด ทัศ นคติ ค่ านิย ม แรงจูง ใจและความต้อ งการส่ ว นตั ว ของบุ คคล
คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัวและเปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ายนักคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่มักจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการ ท้างาน และท้าให้งานไม่ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังมีงานวิจั ยของ อุษาวดี บุญรอด (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาสมรรถนะ
พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สังกัดส้านักงานเขตก้าแพงเพชร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาสภาพปั จจุบัน และความต้องการและระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย สังกัดส้านักงานเขตก้าแพงเพชร และเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานตามความคิดเห็ นของพนักงานสินเชื่อและผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย สังกัดส้านักงาน
เขตก้าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่พนักงานสินเชื่อ สายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติการ
ทั้งหมดจ้านวน 42 คน ของธนาคารกรุงไทย สังกัดส้านักงานเขตก้าแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้คือ การ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้ว ยการหาค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สังกัดส้านักงานเขตก้าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40
ปี จบการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 25,001–35,000 บาท ส่วนใหญ่ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจ
และการตลาด กลุ่มงานสายปฏิบัติการ ระดับสมรรถนะของกลุ่มผู้บริหารปัจจุบัน พบว่าสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะการบริหารจัดการ และสมรรถนะตามหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ส้าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อย ยกเว้นสมรรถนะตามหน้าที่อยู่ใน
ระดับมาก แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สังกัดส้านักงานเขต
ก้าแพงเพชร ส่วนงานกลุ่มผู้บริหารควรมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก 3 ด้านคือ การแก้ไขปัญหา การ
ท้างานเป็นทีม และการติดต่อสื่อสาร ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ 3 ด้านคือ การจัดการความ
เสี่ยง การคิดเชิงวิเคราะห์ และการบริหารความเปลี่ยนแปลง และด้านสมรรถนะตามหน้าที่ 5 ด้านคือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ค้าปรึกษา ความอดทนอดกลั้น การสนับสนุนแรงจูงใจ และการ
เจรจาต่อรอง ส้าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะหลัก 4 ด้านคือ การแก้ไขปัญหา การ
ท้างานเป็นทีม การติดต่อสื่ อสาร และความมุ่งมั่นต่อความส้าเร็จ ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ 3
ด้านคือ การตัดสินใจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการบริหารความเปลี่ยนแปลง และด้านสมรรถนะตาม
หน้าที่ 5 ด้านคือ ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ทางการเงิน ทักษะการโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง การปรับ
โครงสร้ า งหนี้ แ ละทั ก ษะการขาย ส้ า หรั บ ข้ อ เสนอแนะจากงานวิ จั ย นี้ คื อ การพั ฒ นาสมรรถนะ
(Competence Development) ของพนั ก งานสิ น เชื่ อ ธนาคารกรุ ง ไทย สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขต
ก้าแพงเพชร ประกอบด้วยดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร ด้านสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 3 ด้านคือ การแก้ไข
ปัญหา การท้างานเป็นทีม และการติดต่อสื่อสาร ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3
ด้านคือ การจั ดการความเสี่ย ง การคิดเชิงวิเคราะห์ และการบริหารความเปลี่ยนแปลง และด้าน
สมรรถนะตามหน้ าที่ ประกอบด้ว ย 5 ด้านคือ ทักษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ทักษะการให้
ค้าปรึ กษา ความอดทนอดกลั้ น การสนับสนุ นแรงจูงใจ และทักษะการโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
ส้าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการ ด้านสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 4 ด้านคือ การแก้ไขปัญหา การท้างานเป็น
ทีม การติดต่อสื่อสาร และความมุ่งมั่นต่อความส้าเร็จ ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
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3 ด้านคือ การตัดสินใจ การคิดเชิงวิเ คราะห์ และการบริหารความเปลี่ยนแปลง และด้านสมรรถนะ
ตามหน้าที่ ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ทางการเงิน ทักษะการโน้มน้าวและ
เจรจาต่อรอง และทักษะการขาย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการพั ฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานธนาคารกรุ ง ไทย
ส้านักงานเขตเชียงราย โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นน้าปรึกษาจากผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย จ้านวน 14 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและความครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
(IOC) และหลังจากได้ท้าการแก้ไขแล้วน้าแบบสอบถามนั้นไปด้าเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (αCoefficient) เท่ากับ 0.7 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
เนื่ อ งด้ ว ยผลการศึ ก ษานี้ จ ะถู ก น้ า ไปใช้ ใ นแบบสอบถามในการศึ ก ษาความพร้ อ มของ
พนั กงานธนาคารกรุ งไทย สู่ การเป็ นธนาคารอิเล็ กทรอนิกส์ (Digital Banking) จากการศึกษาใน
รูปแบบของธุรกิจต่างๆและธนาคารอื่นๆ มาพัฒนาต่อยอด จากผลงานวิจัยของ
ชนิ กา พิพัฒ นานิ มิต (2558) ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้ท้าการปรับให้เข้ากับบริบทของธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
มหาชน ส้านักงานเขตเชียงราย โดยจะใช้ เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัย เรื่อง“ความพร้อมของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สู่การเป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ( Digital Banking) KTB Employees’
Readiness to Digital Banking : A case study of Krung Thai Bank in Chiangrai” ใ น ล้ า ดั บ
ต่อไป โดยสมรรถนะของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ้ากัดมหาชน ส้านักงานเขตเชียงราย สามารถ
อธิบายนิยามได้ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะในกฎระเบียบ ค้าสั่ง ด้านการปฏิบัติงาน
เช่น พนักงานแต่ละต้าแหน่งควรมีความรู้ในหน้าที่ของตนเอง เป็นต้น
2. ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการขายผลิตภัณฑ์ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็น
ต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และความสามารถในปฏิบัติงานของตนเอง
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) หมายถึง พนักงานมีความกระตือรือร้น
ตั้งใจท้างาน มีความมุ่งมั่นสูงต่อการพัฒนาตนเอง เป็นต้น
4. บุคลิกลักษณะประจ้าตัวของบุคคล (Traits) หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลตามต้าแหน่ง
งาน เช่น ผู้จัดการสาขามีความเป็นผู้น้า เป็นต้น
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) หมายถึง ทัศนคติที่พนักงานมีความคิดเห็นไป
ในทางที่ดีต่อการท้างาน ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ต้าแหน่งหน้าที่ที่ก้าวหน้าขึ้นไปตามล้าดับ
เป็นต้น
1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เบื้องต้นในการท้างาน ตามต้าแหน่งงาน
เกี่ยวกับระเบียบ ค้าสั่งและหน้าที่ของพนักงาน ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริการเงินฝาก บริการ
สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ
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2) ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะในการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการท้างาน
ทักษะการขายผลิตภัณฑ์แนะน้าการบริการแก่ลูกค้า ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแก่
ลูกค้า
3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) หมายถึง ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการท้างาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตเชียงรายเปรียบเทียบดังนี้
บริบทด้านสมรรถนะของ
บริบทด้านสมรรถนะ
แนวคิดสมรรถนะ
ธนาคารกรุงไทย สานักงาน
ของธุรกิจอื่น
เขตเชียงราย
1. ความรู้ (Knowledge) -ความรู้ (Knowledge) หมายถึง
-ความรู้ เ ฉพาะในกฎระเบี ย บ
ความรู้ที่จ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ค้าสั่ง
ถ้าไม่มีความรู้ พนักงานก็ไม่สามารถ -ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ช่ น
ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่าง พนั ก งานแต่ ล ะต้ า แหน่ ง ควรมี
ถูกต้อง ความรู้นี้มักจะได้จาก
ความรู้ในหน้าที่ของพนักงาน
การศึกษา อบรม สัมมนา รวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้
2. ทักษะ (Skill)
- ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ
สิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ท้ า ได้ อ ย่ า งมี
ความสามารถเฉพาะที่จ้าเป็นใน
ประสิทธิภาพ เช่น
การปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีทักษะแล้ว -ทั ก ษะทางด้ า น เทคโนโลยี
ก็ยากที่จะท้าให้พนักงานท้างานให้ สารสนเทศ
มีผลงานออกมาดีและตาม
- ทักษะด้านการขายผลิตภัณฑ์
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ ทักษะนี้ - ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือ
ในการสื่อสาร เป็นต้น ทักษะที่
กระท้าซ้้า ๆ อย่างต่อเนื่อง จนท้า เกิ ด ได้ นั้ น มาจากพื้ น ฐานทาง
ให้เกิดความช้านาญในสิ่งนั้น
ความรู้ และความสามารถใน
ปฏิบัติงานของตนเอง
3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเอง (Self – concept)
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แนวคิดสมรรถนะ
4. บุคลิกลักษณะ
ประจ้าตัวของบุคคล
(Traits)

5. แรงจูงใจ / เจตคติ
(Motives / attitude)
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บริบทด้านสมรรถนะของ
ธนาคารกรุงไทย สานักงาน
เขตเชียงราย
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal ลักษณะส่วนบุคคลตามต้าแหน่ง
Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ งาน เช่น
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ - ผู้จัดการสาขามีความเป็นผู้น้า
และความต้องการส่วนตัวของ
เป็นต้น
บุคคล คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัว
และเปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ายนัก
คุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่
มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการ
ท้างาน และท้าให้งานไม่ประสบ
ผลส้าเร็จตามเป้าหมาย
บริบทด้านสมรรถนะ
ของธุรกิจอื่น

-

-ทั ศ นคติ ที่ พ นั ก งานมี ค วาม
คิ ด เห็ น ไปในทางที่ ดี ต่ อ การ
ท้ า งาน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ระบบงาน ต้ า แหน่ ง หน้ า ที่ ที่
ก้าวหน้ าขึ้น ไปตามล้ า ดับ เป็ น
ต้น

จากผลของการศึ ก ษาบริ บ ทด้ า นการพั ฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงรายดังกล่าวนั้น สามารถสรุปการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส้านักงานเขตเชียงราย ได้สมรรถนะ 3 ด้านดังนี้คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
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เขตกาแพงเพชร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเชิงกล
ยุทธ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสาคัญของภาวะผู้นา และระดับขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 2) เปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาภาวะผู้นาที่มี
ผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ ไ ด้ แ ก่ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารบริ ษั ท ไอเอสซี เ อ็ ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากั ด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 195 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ประชากรทั้งหมด195
คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับ ความส าคัญของภาวะผู้นาของผู้ นาระดับหั ว หน้าแผนกของบริษัทไอเอสซีเอ็ม
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาแบบชี้นาอยู่ระดับ มาก ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้น
ความสาเร็จ ภาวะผู้นาแบบสนับสนุนอยู่ และภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม อยู่ระดับปานกลาง ตามลาดับ
2. ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทไอเอสซีเอ็ม
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จัง หวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา โดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านระดับความสม่าเสมอของผลงาน อยู่ระดับมาก ด้านการลาออกจาก
งานหรือขอโยกย้าย และด้านการขาดงานหรือลางาน อยู่ระดับปานกลาง ตามลาดับ
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3. การเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่าเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าภาวะ
ผู้นาแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท ไอเอสซี เ อ็ ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากั ด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study the importance of leadership
and the employee morale of operating employees 2) compare the employee morale
of the employees operating according to personal factors, and 3) study the leadership
affecting to the employee morale of the operating employees. The population used
in this study comprised 195 operating employees of ISCM Technology (Thailand)
Company Limited, Phranakhon Si Ayutthaya Province. The sample consisted of 195
operating employees from all of population. The data was corrected by questionnaires
with a reliability of 0.80. The statistics used for researching included Percentage, Mean,
Standard Deviation, Independent Sample t-test, One-way ANOVA and Multiple
Regression Analysis.
The research results were as follows:
1. The importance level of leadership for section leader level of ISCM
Technology (Thailand) Company Limited, Phranakhon Si Ayutthaya Province overall
was at a moderate level. The finding also showed directing leadership was at a high
level and additional finding showed achievement-oriented leadership, supportive
leadership and participative leadership were at a moderate level.
2. The employee morale of operating employees at the ISCM Technology
(Thailand) Company Limited, Phranakhon Si Ayutthaya Province overall was at a
moderate level. The finding also showed consistency of performance was as at a high
level and additional finding the resignation or removal and the absence or leave was
at a moderate level.
3. The comparisons of the employee morale of operating employees of ISCM
Technology (Thailand) Company Limited, Phranakhon Si Ayutthaya with personal
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factors. The finding showed different gender and different education had different
levels of employee morale of operating employees at the statistically significant level
of 0.05.
4. The relationship between leadership and employee morale of operating
employees of ISCM Technology (Thailand) Company Limited, Phranakhon Si Ayutthaya.
The finding showed participative leadership and achievement-oriented leadership
affect positive to the employee morale of operating employees at the statistically
significant level of 0.05.
Keywords: Leadership, Employee morale, Phranakhon Si Ayutthaya Province
บทนา
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้ภาวการณ์แข่งขันกันระหว่างองค์การธุรกิจทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ยิ่ งทวีความรุ น แรงมากขึ้น โดยเฉพาะด้านแรงงาน ทาให้ องค์การจานวนมาก
จาเป็นต้องปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อให้ธุรกิจของตนเองนั้นสามารถแข่งขัน และอยู่
รอดต่อไปได้ ซึ่งการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การมีความจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 7 อย่างได้แก่ Man คน Money เงิน Material วัสดุ Management การบริหาร
จัดการ Machine เครื่องจักร Marketing การตลาด และ Morale ขวัญและกาลังจิ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2545) ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จและการอยู่รอดขององค์การ คือทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทรัพยากรบุคคลใน
องค์การจะประกอบด้วยผู้นา และผู้ตาม ในส่วนของผู้นาจะเกี่ยวข้องกับการกากับดูแล การสอนงาน
การจูงใจ การดลบันดาลใจ การชี้นา หรือ การแสดงอิทธิพลต่อบุคคลอื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่ อการ
กระทาหรือพฤติกรรมของผู้ตาม มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การ
บริห ารทรัพยากรมนุ ษย์จึ งมีความจาเป็นต้องเสริมสร้างขวัญและกาลั งใจของบุคลากรในองค์การ
เพราะขวัญและกาลังใจมีผลให้การปฏิบัติงานออกมาดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่ถ้าขาดขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานก็จะส่งผลผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
โอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ก็จะน้อยลง จึงมีความจาเป็นที่ผู้นาควรให้ความสาคัญถึงคุณค่าของจิตใจ
ของสมาชิกภายในองค์การหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบั ติงานให้เกิดขึ้น
ทั้งเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
โรเบิ ร์ ต เจ เฮาส์ และเทอร์ เ รนส์ อาร์ มิ ท เชลล์ (Robert J. House and Terence R.
Mitchell, 1975) กล่าวไว้ว่าภาวะผู้นาที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ และเกิดความพยายามที่
จะปฏิบัติงานให้สาเร็จ คือการชี้แนะให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่าเขาจะทางานนั้นอย่างไร จึงจะประสบ
ความสาเร็จและได้รางวัลที่ต้องการ ดังนั้นพฤติกรรมของผู้นาจะเป็นที่ยอมรับของพนักงาน หรือเป็น
แนวทางที่ท าให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาพึ ง พอใจมากน้อ ยพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บว่ า ผู้ น าคนนั้ น สามารถท าให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการทางานที่มีประสิทธิผล และ จัดให้มีการสอนงาน แนะแนวทาง
สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้รางวัล
บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ประกอบธุรกิจรับทาความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในห้องควบคุมความสะอาด
(Clean room) และ ปั้มขึ้นรูปถาดพลาสติก เป็นองค์การที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นส่วนใหญ่แต่ก็
ยังมีบางกระบวนการที่ต้องอาศัยแรงงานคนเช่น กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบ กระบวนการตรวจสอบ
ขั้นสุดท้าย และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เป็นต้น ปัจจุบันองค์การมีการเพิ่มกาลังการผลิตส่งผลให้มี
ความต้ อ งการทางด้ า นแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ ปั ญ หาทางด้ า นการลาออกและขาดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งจากการรายงานผลดัชนีชี้วัดด้านการ
หมุนเวียนของพนักงาน (Turnover Rate) ของบริษัทปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการลาออกของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการเฉลี่ยร้อยละ 6.64 ต่อเดือน ปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิบั ติการเฉลี่ยร้ อยละ 8.02 ต่อเดือน และ ปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการเฉลี่ยร้อยละ 8.17 ต่อเดือน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไอเอสซีเอ็มเทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จากัด, 2558) ซึ่งปัจจุบันปัญหาการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ และ การขาดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบทาให้ในบางครั้งบริษัทไม่สามารถผลิตงานได้ตามแผนที่
วางไว้ และบ่อยครั้งที่ไม่สามารถส่งงานให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการ
สูญเสียลูกค้าในอนาคต
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาภาวะผู้ น าที่ มี ผ ลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเล็งเห็นว่าภาวะผู้นาของผู้นาหรือหัวหน้างานมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบั ติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่ง ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะ
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานทาให้พนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อลดอัตราการลาออก และเพิ่มความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานของบริษัทไอเอส
ซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรลุตามวัตถุที่ตั้งไว้ และเป็น
แนวทางให้องค์การอื่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ของโรเบิร์ต
เจ เฮาส์ และเทอร์เรนส์ อาร์ มิทเชลล์ (Robert J. House & Terence R. Mitchell, 1975) เป็นตัว
แปรต้ น ประกอบด้ ว ย ภาวะผู้ น าแบบชี้ น า (Directive Leadership), ภาวะผู้ น าแบบสนั บ สนุ น
(Supportive Leadership), ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) และภาวะผู้นา
แบบมุ่งเน้นความสาเร็จ (Achievement-oriented Leadership) ส่ว นตัว แปรตามเลื อกใช้แนวคิด
ของ พูลสุข สังข์รุ่ง (พูลสุข สังข์รุ่ง, 2550) มาตรวัดขวัญกาลังใจในการทางาน ประกอบด้วยความ
สม่าเสมอของผลงาน การขาดงานหรือลางาน และ การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
7. แผนกที่สังกัด

ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
1. ความสม่าเสมอของผลงาน
2. การขาดงาน หรือลางาน
3. การลาออกจากงาน หรือขอโยกย้าย

ภาวะผู้นา
1. ภาวะผู้นาแบบชี้นา
2. ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
3. ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม
4. ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของภาวะผู้นา และระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท ไอเอสซี เ อ็ ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากั ด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
3. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าที่มีผลต่อขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 195 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไอ
เอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด กุมภาพันธ์, 2559) ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้
กลุ่มประชากรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 195 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีจานวนน้อย และ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และภาวะผู้นา ปัจจัยส่วนบุคลประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
แผนกที่สังกัด ส่วนภาวะผู้นาประกอบด้วย ภาวะผู้นาแบบชี้นา ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน ภาวะผู้นา
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แบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ ซึ่งเป็นทฤษฎีหนทาง-เป้าหมาย (Robert J.
House and Terence R. Mitchell, 1975)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความสม่าเสมอของ
ผลงาน การขาดงานหรือลางาน และ การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวความคิดการชี้วัดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานขั้นต้นของพูลสุข สังข์รุ่ง (พูลสุข สังข์รุ่ง,
2550)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
จานวน 15 ข้อ
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบสอบถาม ตามเขตของเนื้อหา วัตถุประสงค์
สมมติฐาน และกรอบแนวคิดการวิจัย
2. นาแบบสอบถามไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบพิจารณา
หาข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จานวน
3 ท่าน เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแล้วมาหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ในการวิจัย (Index of Item Objective Congruency: IOC) ผลการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 ซึ่งแบบสอบถามเหมาะสมที่จะ
นาไปทอลองใช้
5. ทาการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้จริง (Try Out) กับพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น โดยใช้วิธีของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งผลทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 ซึ่งเหมาะสมที่จะ
นาปใช้ในการวิจัย ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับที่ได้ควรไม่ต่ากว่า 0.80 จึงจะเหมาะสมที่
จะนาไปใช้ในการวิจัย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม
2. ประสานกับแผนกบุคคลบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อยื่นหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 195 ชุด
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3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามส่งให้โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง ตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ และขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย เพื่อทา
การตรวจสอบ ความสมบู ร ณ์ ตามจานวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล และสรุ ป
ผลการวิจัยต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มที่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Anova) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 195 คน พบว่า
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 และเป็น
เพศชาย จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.79
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 30-35 ปี จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 68.71
อายุระหว่าง 36-41 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 อายุระหว่าง 18-23 ปี จานวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.21 และอายุระหว่าง 24-29 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.18 ตามลาดับ
3. สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
51.30 สถานภาพสมรส จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และสถานภาพหย่าร้าง หม้ายแยกกันอยู่
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามลาดับ
4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
18.97 และระดับปริญญาตรี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62
5. รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดือ น กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่มี รายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อนระหว่ าง 7,50010,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 45.64 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000
บาท จ านวน 73 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.44 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง 15,001-20,000 บาท
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.54
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ทางานในบริษัทระหว่าง
1-2 ปี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 57.44 ระยะเวลาที่ทางานในบริษัท 3-4 ปี จานวน 61 คน คิด
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เป็นร้อยละ 31.28 ระยะเวลาที่ทางานในบริษัทน้อยกว่า 1 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77
และระยะเวลาที่ทางานในบริษัท 5 ปีขึ้นไป จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51
7. ด้านแผนกที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานแผนกผลิต (Production) จานวน
159 คน คิดเป็นร้อยละ 81.54 แผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance) จานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.70 แผนกวัตถุดิบ (Store Materials) จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 แผนกวิศวกรรม
(Engineering) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 แผนการตลาด (Marketing) จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.05 และแผนกการเงินและทรัพยากรมนุษย์ (Finance and Human resources) จานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 2.05
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญของภาวะผู้นา
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญ ของภาวะผู้นา ของผู้นาใน
บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของภาวะ
ผู้นาโดยรวม
ภาวะผู้นา
ภาวะผู้นาแบบชี้นา
ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม
ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ
โดยรวม

n = 195


3.64
3.26
3.07
3.27
3.31

S.D.
0.71
0.91
1.05
0.76
0.74

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญ ของภาวะผู้นาโดยรวม ของ
ผู้นาในบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ระดับปานกลาง (  = 3.31, S.D. = 0.74) โดยเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อยได้แก่ ภาวะ
ผู้นาแบบชี้นา อยู่ระดับมาก (  = 3.64, S.D. = 0.71) ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ อยู่ระดับ
ปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 0.76) ภาวะผู้นาแบบสนับสนุนอยู่ระดับปานกลาง (  = 3.26, S.D.
= 0.91) และภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม อยู่ระดับปานกลาง (  = 3.07, S.D. = 1.05)
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานระดับ ปฏิบัติการบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมทุกด้าน
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ด้านระดับความสม่าเสมอของผลงาน
ด้านการขาดงานหรือลางาน
ด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย
โดยรวม

n = 195
S.D.

3.60 0.60
2.73 0.68
2.86 0.89
3.06 0.49

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่ า ระดั บ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง (  = 3.06, S.D. = 0.49) โดยเรียงลาดับจากระดับมากไปน้อยได้แก่ ด้านระดับ
ความสม่าเสมอของผลงาน อยู่ ร ะดับ มาก (  = 3.60, S.D. = 0.60) การลาออกจากงานหรือขอ
โยกย้าย อยู่ระดับปานกลาง (  = 2.86, S.D. = 0.89) และการขาดงานหรือลางาน อยู่ระดับปาน
กลาง (  = 2.73, S.D. = 0.68)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานไว้ 2 ข้อ ดังนี้
1. พนั กงานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษัท ไอเอสซีเ อ็ ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากั ด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัย ส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลให้มีระดับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. ภาวะผู้ น ามีผ ลต่อ ขวัญและก าลั งใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานระดับ ปฏิบัติการ
บริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การทดสอบสมมติฐานพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลให้
มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยใช้ กาเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่
เป็ น อิส ระต่อกัน (Independent sample t-test) และการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดีย ว
(One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่ าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2
กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. เพศแตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
แตกต่า งกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 ซึ่งเพศหญิง มี ร ะดั บขวั ญและก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
2. ช่วงอายุ ที่แตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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3. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มี ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
4. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐาน ซึ่ง
พบว่า มีกลุ่มการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีค่าเฉลี่ยของขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบั ติงาน น้อยกว่ากลุ่มการศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่ากลุ่มระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย
ของขวัญและกาลั งใจในการปฏิบั ติงาน มากกว่ากลุ่ มระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.)
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
6. ระยะเวลาปฏิบั ติงานที่ แตกต่างกัน มี ร ะดับ ขวั ญและกาลั ง ใจในการปฏิบัติ งานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
7. แผนกที่สั งกัดที่แตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานภาวะผู้นาแบบชี้นา ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน ภาวะผู้นาแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม และภาวะผู้ น าแบบมุ่ งเน้น ความส าเร็จ มีผ ลต่ อ ขวั ญและกาลั ง ใจในการปฏิ บัติ งานของ
พนั กงานระดับ ปฏิบั ติการ โดยใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณแบบธรรมดา (Enter Multiple
Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ด้านความสม่าเสมอของผลงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ R เท่ากับ 0.54 มี
ค่า R 2 เท่ากับ 0.32 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 แสดงว่าภาวะผู้นามีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านความสม่าเสมอของผลงาน คิดเป็นร้อยละ 32 เมื่อ
พิจารณาน้าหนักความสาคัญของภาวะผู้ นาเป็นรายแบบ พบว่าภาวะผู้นาแบบสนับสนุน และภาวะ
ผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านความสม่าเสมอของผลงาน เชิงบวก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนภาวะผู้นาแบบชี้นา และภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม เป็นตัวแปรที่ไม่มีผล
ต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
2. ด้านการขาดงานหรือลางาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ R เท่ากับ 0.05 และ
2
มีค่า R เท่ากับ 0.00 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.97 แสดงว่าภาวะผู้นาไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการขาดงานหรือลางาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. ด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ R เท่ากับ
0.50 และมีค่า R 2 เท่ากับ 0.25 และ Sig. เท่ากับ 0.00 แสดงว่าภาวะผู้นามีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย คิดเป็นร้อยละ
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25 และพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เมื่อพิจารณาน้าหนักความสาคัญของภาวะ
ผู้นาเป็นรายแบบ พบว่าภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย เชิงบวก ที่ระดับ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ าน และภาวะผู้ น าแบบสนั บ สนุ น เป็ น ตั ว แปร
พยากรณ์ที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการลาออก
จากงานหรือขอโยกย้าย เชิงลบ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนภาวะผู้นาแบบชี้นา และภาวะ
ผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ เป็นตัวแปรที่ไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
4. ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยรวม มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ความสัมพัน ธ์พหุคูณ R เท่ากับ 0.49 และมี ค่า R 2 เท่ากับ 0.24 และมีค่า Sig. เท่ากับ
0.00 แสดงว่าภาวะผู้ นามีผ ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 24 เมื่อพิจารณาน้าหนักความสาคัญของภาวะผู้นาเป็นรายแบบพบว่าภาวะ
ผู้นาแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวม เชิงบวก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนภาวะผู้นาแบบชี้นา และภาวะผู้แบบสนับสนุนเป็นตัวแปรที่ไม่มี
ผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 195 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 มีอายุ 30 - 35 ปี จานวน 134 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 68.71 มี ส ถานภาพโสด จ านวน 100 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.30 มีร ะดับ มัธ ยมศึ กษาตอน
ปลาย/ปวช. จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08 มีรายได้ต่อเดือน 7,500-10,000 บาท จานวน 89
คน คิดเป็นร้อยละ 45.64 มีระยะเวลาในการทางาน 1-2 ปี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 57.44
และแผนกที่สังกัดส่วนใหญ่เป็นพนักงานแผนกผลิต (Production) จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ
81.54
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญของภาวะผู้นาของผู้นา พบว่า
โดยรวม อยู่ระดับปานกลาง (  = 3.31, S.D. = 0.74) โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยได้แก่ ภาวะ
ผู้นาแบบชี้นา อยู่ระดับ มาก (  = 3.64, S.D. = 0.71) ภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ อยู่ระดับ
ปานกลาง (  = 3.27, S.D. = 0.76) ภาวะผู้นาแบบสนับสนุนอยู่ระดับปานกลาง (  = 3.26, S.D. =
0.91) และภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม อยู่ระดับปานกลาง (  = 3.07, S.D. = 1.05) ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ พบว่าโดยรวม อยู่ระดับปานกลาง (  = 3.06, S.D. = 0.49) โดยเรียงลาดับ
จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านระดับความสม่าเสมอของผลงานอยู่ระดับ มาก (  = 3.60, S.D. = 0.60)
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รองลงมาคือด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายงานอยู่ระดับปานกลาง (  = 2.86, S.D. = 0.89)
และด้านการขาดงานหรือลางานอยู่ระดับปานกลาง (  = 2.73, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัย ส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลให้มีระดับขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากการศึกษาสรุปได้ว่า
1) เพศ และระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
2) อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และแผนกที่
สั งกัด ของพนั กงานที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อขวัญและกาลั งในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้นามีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก
การศึกษาสรุปผลได้ดังนี้
1) ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จมีผลต่อขวัญและ
กาลังในการปฏิบัติงานด้านระดับความสม่าเสมอของผลงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
2) ภาวะผู้นาแบบชี้นา และภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมไม่มีผลต่อขวัญและกาลังในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นระดั บ ความสม่ าเสมอของผลงาน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
3) ภาวะผู้นาแบบชี้นา ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม และภาวะ
ผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จไม่มีผลต่อขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานด้านการขาดงานหรือลางาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
4) ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน และภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อขวัญและกาลังใน
การปฏิบัติงานด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน
5) ภาวะผู้นาแบบชี้นา และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จไม่มีผลต่อขวัญและ
กาลังในการปฏิบัติงานด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
6) ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จมีผลต่อขวัญและ
กาลังในการปฏิบัติงานโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
7) ภาวะผู้นาแบบชี้นา และภาวะผู้นาแบบสนับสนุนไม่มีผลต่อขวัญและกาลังในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากากรศึกษาการเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับ ปฏิบั ติการ บริ ษัทไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
1) เพศแตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์
นาคบาง (2556) ได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิราช ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน
2) ช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ
ภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2556) ได้สรุปผลการศึกษา ภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ พบว่า อายุ แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มี ระดับขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับ ปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นันทพร ศรีวงษ์ (2556) ได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ธนาคารออมสินภาค 9 จากการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรสมีผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี ระดับขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง พบว่ า มี กลุ่ ม
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีค่าเฉลี่ยของขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่ากลุ่มการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่ากลุ่มระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ งาน มากกว่ า กลุ่ มระดับ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชีพ ชั้ นสู ง (ปวส.) แตกต่างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2556) ได้ส รุปผล
การศึก ษา ภาวะผู้ น าที่ มีผ ลต่อ ขวัญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานธนาคารออมสิ น
สานักงานใหญ่ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) รายได้ต่อเดือนที่ แตกต่ างกัน มี ระดับขวั ญและกาลั ง ใจในการปฏิ บัติง านของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2556) ได้สรุปผลการศึกษา ภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ พบว่าระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อขวัญและกาลังใจการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6) ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ดรุณี แซ่ลิ้ม (2553) ได้สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสิน ไว้ว่า จานวนปีที่ทางานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน
7) แผนกที่ สั ง กั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมากจากทุก
แผนกมีนโยบาย กฎระเบียบในการในการปฏิบัติงานที่เหมือน เพราะนโยบายต่าง ๆ มาจากคนคน
เดียวของผู้อานวยการบริษัท จึงมีผลให้ แผนกที่สังกัดที่แตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่แตกต่างกัน
2. จากากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท ไอเอสซี เ อ็ ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากั ด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ
R เท่ากับ 0.49 และ R2 เท่ากับ 0.24 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทานายได้ว่า ภาวะผู้นาเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 24
เมื่อพิจารณาน้าหนักความสาคัญของภาวะผู้นาเป็นรายแบบพบว่าภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม และภาวะ
ผู้นาแบบมุ่งเน้ นความสาเร็จ มีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งทานายได้ว่า ถ้าผู้นามีภาวะผู้นา
แบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวม เพิ่มขึ้น ส่วนภาวะผู้นาแบบชี้นา และภาวะผู้นาแบบ
สนั บ สนุ น ไม่ ใ ช่ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมของพนั ก งานระดั บ
ปฏิ บั ติ การ เนื่ อ งจากจากการวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบปกติ (Enter Regression) พบว่ า ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานระดับ ปฏิบั ติการ เป็ น รายด้า น พบว่าด้ านความสม่าเสมอของผลงาน มี ภ าวะผู้ น าแบบ
สนั บ สนุ น และภาวะผู้ น าแบบมุ่งเน้น ความส าเร็จ ที่เป็นปั จจั ยที่มี ผ ลต่อ ขวัญและกาลั งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเชิงบวก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทานายได้ว่าถ้า
ผู้นามีภาวะผู้นาแบบสนับสนุนและภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านความสม่าเสมอของผลงานเพิ่มขึ้น ด้าน
การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย พบว่ามีภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เชิงบวก และพบว่าภาวะผู้นาแบบสนับสนุน
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติง านของพนักงานระดับปฏิบัติการ เชิงลบ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทานายได้ว่าถ้าผู้นามีภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ ขวัญและ
กาลั งใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานระดับปฏิบัติการ ด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย
เพิ่มขึ้น และถ้าผู้นามีภาวะผู้นาแบบสนับสนุนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายลดลง ส่วนด้านการขาดงาน
หรือลางาน ไม่มีภาวะผู้นาใดที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
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ข้อเสนอแนะ
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญของภาวะผู้นา ของผู้นาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยภาวะผู้นาทีมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.07
ดังนั้นทางองค์การจึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้นาให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของพนักงานระดับปฏิบัติการให้มากขึ้นกว่าเดิม
เพื่อเพิ่มระดับความคิดเห็นเกี่ยวภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม และเพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงสภาพการทางานให้ดีขึ้น
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้านที่ต่าที่สุด
คือ ด้านการขาดงานหรือลางาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.73 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มระดับขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานในด้านการขาดงานหรือลางาน เพื่อป้องกันการหยุดงาน หรือขาดงานของพนักงาน
โดยไม่มีสาเหตุ หรือมีเหตุผลอันไม่สมควรหยุดงาน องค์การควรมีการจัดหางานให้พนักงานไม่ความ
ซ้าซากจาเจ มีการกระตุ้นให้พนักงานไม่เกิดความเบื่อหน่ายกับงานที่ทาอยู่ สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
หัวหน้างานกับพนักงาน ศึกษาระดับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง และสวัสดิการที่เหมาะสม กาหนด
กฎเกณฑ์ความกว้าหน้าในการทางานที่ชัดเจน เป็นต้น
3. พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ การของบริ ษั ทไอเอสซี เ อ็ ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากั ด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัย ส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านเพศ และระดับการศึกษา จะส่งผล
ให้มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าเพศที่ต่างกันทาให้เกิด
ความอดทนต่อการทางานหนั กเบาต่างกัน และระดับการศึกษาที่ต่างกันทาให้ เกิดการรับรู้ และ
ทัศนคติทางด้านความคิดที่ต่างกัน ดังนั้นองค์การควรมีจัดสรรงานให้เหมาะสมกับเพศ และมีการจัด
ฝึกอบรมเพื่อปรับทัศนคติ และความเข้าใจในงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ พบว่าภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ มีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวม เชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 24 องค์การ
ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้นาหรือหัวหน้างาน ให้มีความเข้าใจถึงภาวะผู้นาแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับพนักงานระดับปฏิบัติการ และควรกาหนดนโยบายให้ผู้นาหรือหัวหน้างาน
แสดงพฤติกกรมตามแบบภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับพนักงานระดับปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้พบว่าภาวะผู้นามีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 24 ซึง่ ถือในระดับน้อย ดังนั้นในการการวิจัยครั้งต่อไปควรจะ
ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจจะมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อจะได้ทราบปัจจัยที่แท้จริงที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ เช่น สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working environment) และ ความพึงพอใจกับ
สวัสดิการ (Satisfaction with the welfare)
2. ควรศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อผู้นาหรือหัวหน้างาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
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ประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจในการวางแผน กาหนดนโยบายและปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคล เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.รัตนา สีดี ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ให้คาปรึกษาและแนะนา
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดบกพร่องจนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
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คาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย
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แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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บทคัดย่อ
บทความฉบั บ นี้ เป็ น การศึ กษา ค้นคว้ า เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อง เพื่อ ทบทวน
วรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ในเรื่องของปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมการ
ซื้อ
ซึ่งจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
และอิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตของนักท่องเที่ยว ทาให้ การแข่งขันของผู้ประกอบการที่พักใน
ปัจจุบันจึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในด้านของการทาส่วนประสมการตลาด การใช้นวัตกรรมพัฒนา
แอพพลิ เ คชั่ น และ เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วในยุ ค ปั จ จุ บั น โดยผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมการซื้อ ที่มีผลต่อการจองที่พักออนไลน์ เพื่อ
เป็ น แนวทางในการพัฒนาส่ว นประสมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ส นใจการทาธุรกิจที่พักใน
อนาคต และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยการศึกษาวิจัย ใช้การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Questionnaire ) กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มที่ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งเคยจองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ตและไม่เคยจองผ่านอินเทอร์เน็ต และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือสถิติทางพื้น ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อ ยละ (Percentage) แล้ ว
น าเสนอในรู ป ตารางเพื่ อ อธิ บ ายปั จ จั ย ทางด้ า นลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ t-test ทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม ใช้ f-test ทอสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
3 กลุ่ม
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ภายนอก ด้ า นกลุ่ ม อ้ า งอิ ง ผู้ ที่ เ ลื อ กจองที่ พั ก ออนไลน์ ใ ห้
ความสาคัญเมื่อมีเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่มีประสบการณ์มาก่อนแนะนาการจอง ด้านครอบครัว พ่อ
แม่ ญาติพี่น้องมีผลต่อการจองที่พักออนไลน์ เพราะมีส่วนช่วยในการโน้มน้าวและตัดสินใจในการเลือก
จองที่พักออนไลน์ ด้านอายุ อายุมีผลต่อการเลือกจองที่พักผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านอาชีพ อาชีพที่
ต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกจองที่พักออนไลน์ และด้านรายได้ ผู้ที่มีรายได้สูงหรือต่าไม่มีผลต่อการ
เลือกจองที่พักออนไลน์ ปัจจัยภายใน ด้านการจูงใจ ความชื่นชอบ ความสะดวกสบาย รวดเร็วและ
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ทั น สมั ย ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจจองที่ พั ก ออนไลน์ และด้ า นทั ศ นคติ ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ต และประสบการณ์การซื้อสินค้า มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจองที่พักออนไลน์
โดยผลการศึกษาที่ได้ สามารถนาไปต่อยอดในการสร้างเครื่องมือวิจัย และเป็นตัวชี้วัดใน
แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกจองที่พักออนไลน์เท่านั้น
คาสาคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค การจองที่พักออนไลน์ พฤติกรรมในการเลือกจองที่พัก
ABSTRACT
This paper which researches and studies from the related paper and various
documents aims to review literature of consumers’ behavior in the terms of factors
affecting buying’s behavior.
From the growing trend of tourism, changing consumers’ lifestyles and
internet affecting cause the increased the competition between entrepreneurs in terms
of marketing mix , innovation and website in order to attract tourists. Therefore,
researcher interested to study in consumers’ behavior in the terms of factors affecting
buying’s behavior. For the purpose of developing the marketing mix and respond the
need of consumers, those factors can help the entrepreneurs who interest in
accommodations in the future.
Moreover, this paper survey by using the opened questionnaires. The sample
is the people who used to reserve or does not reserve the online accommodations.
Besides, the statistic which use in the paper are frequency, percentage, t-test and ftest for analyzing the sample.
The study showed that the outside factors in term of reference group, family
and age, consumers value reference group and member of family like friends, parents
or relatives who influence them to reserve online accommodation. However, the
factors in terms of occupation and income does not influence consumers’ reserving
online accommodation. Furthermore, the study also showed that the inside factors in
terms of motivation and attitude influence consumers to reserve online
accommodation.
The result from review literature will be used to develop research tool,
questionnaire in a business research, which related in online accommodation
reservation perspective.
Keywords: Consumers’ behavior, Reserving online accommodation, Reserving
Behavior
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บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยในปัจจุบันกาลังเติบโตและมีแนวโน้มขยายเพิ่มมาก
ขึ้นโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดการณ์ว่า ในปีค.ศ. 2030 จานวนนักท่องเที่ยวโลก
จะเพิ่มเป็น 1,800 ล้านคน ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี (รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ท่องเที่ย ว, 2558) ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นและรั ก ษาเสถี ย รภาพเศ รษฐกิ จ
ภายในประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงส่งผลทาให้ แนวโน้มการทาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท มีการ
ปรับตัวและขยายตัวตามไปด้วย (ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย,2558-2560) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2559 ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.7-6.0
จากปี 2558 (ฐานเศรษฐกิจ,2559)
ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันและมีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและการให้บริการต่างๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
โรงแรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นาอินเตอร์เน็ตมาพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจองห้องพักผ่าน ทาง
อิน เตอร์ เน็ ตนั้ น มีความส าคัญเป็ น อย่างมากทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทาให้ เกิดบริษัทที่
ให้บริการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Online Room Reservations เป็นจานวนมาก ทั้งบริษัท
ที่เป็นบริษัทต่างชาติ เช่น Expedia.com Priceline Travelocity.com Orbitz.com Booking.com
และบริษัทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น Agoda.com Hotelsthailand.com Sawaddee.com และ
Asia Web Direct รวมถึงเว็บไซต์ของโรงแรมเอง ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ ช่ วยอานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งในด้านข้อมูลของโรงแรมและราคาห้องพักได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทางาน
หรือสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งระบบการจองห้องพักนี้ ออนไลน์นี้สามารถแจ้ง
สถานะได้ทัน ที หรื อ Instant confirmation และโรงแรมสามารถปรับราคาและโปรโมชั่ นได้ตาม
ความต้องการในขณะนั้น โดยในช่วงที่ผ่านมานี้ เว็บไซต์จองห้องพักทั้งระดับโลกและระดับประเทศได้
หันมาเจาะ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการจองห้องพักสาหรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยด้วย การเพิ่มเว็บไซต์ภาษาไทย ซึ่งจะทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการได้ง่ายขึ้น (ชัยพฤกษ์
บุญเลิศ, 2553)
จากอิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตของนักท่องเที่ยว การเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ดังนั้น การแข่งขันของผู้ประกอบการที่
พักในปัจจุบันจึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในด้านของการทาส่วนประสมการตลาด การใช้นวัตกรรม
พัฒนา แอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน โดยผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมการซื้อ ที่มีผลต่อการจองที่พักออนไลน์ เพื่อ
เป็ น แนวทางในการพัฒนาส่ว นประสมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ส นใจการทาธุรกิจที่พักใน
อนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจทาธุรกิจที่
พักในอนาคต
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีจุดประสงค์
เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สาหรับเก็บข้อมูลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ
ใหญ่ คื อ “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การจองที่ พั ก ออนไลน์ ใ นประเทศไทย (Factors Affecting Online
Accommodation Reservation in Thailand)” โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research)
และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire ) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ น ผู้ ก รอกข้ อ มู ล ในแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ กลุ่ ม ที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตทั้งเคยจองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ตและไม่เคยจองผ่านอินเทอร์เน็ต จานวน 400 คน แต่
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนจึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ กรณีไม่
ทราบจานวนประชากร หรือ เปิดจากตาราง Taro Yamane และสถิ ติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติทาง
พื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูป
ตารางเพื่ออธิบายปัจจัยทางด้านลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ t-test ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม ใช้ f-test ทอสอบเปรียบเทียบค่า เฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 3 กลุ่ม เพราะฉะนั้น
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องและมี
คุณภาพ โดยขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริ โภคใน
การจองที่พักออนไลน์ เพื่อ นามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเครื่องมือวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการจองที่พักออนไลน์ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ประสบการณ์ใน
การซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2) พฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการจองที่พักออนไลน์ในด้านของสังคมและจิตวิทยา
เช่น ครอบครับ กลุ่มอ้างอิง แรงจูงใจ ทัศนคติ และ การรับรู้
3) ช่องทางการจองที่พัก เช่น การจองผ่านออนไลน์ ผ่าน เอเจนท์ (OTAs)หรือ ผ่าน
เว็บไซต์โดยตรง และการจองผ่านช่องทางทางโทรศัพท์หรือการวอคอิน
4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. นาโครงร่างแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารวิชาการ เรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปปรึกษาผู้เชียวชาญด้าน
การบริหารการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จานวน 10 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน
ภาษาและความครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC)
5. นาแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคานวณหาค่าความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
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0 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
-1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่
ต้องการวัด
6. น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการแก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กั บ กลุ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70
ขึ้นไป
ผลการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมผู้บ ริโภคในการเลือกจองที่พักออนไลน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องของ
ปั จ จั ย ที่ ก าหนดพฤติ ก รรมการซื้ อ พบว่ า ผู้ ป ระกอบการ ส่ ว นใหญ่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
พฤติกรรมผู้ บริ โภคในด้านของปั จ จัย กาหนดพฤติกรรมการซื้อของสิ นค้าหรือบริการของผู้บริโ ภค
ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว อายุ อาชีพ รายได้ และปัจจัยภายใน
ได้แก่ การจูงใจ และทัศนคติ โดยสรุปได้เป็นตารางเปรียบเทียบปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่
กาหนดพฤติกรรมการซื้อ ดังนี้
ตารางปัจจัยภายนอกที่กาหนดพฤติกรรมการซื้อ
ปัจจัยภายนอก
บริบทในซื้อสินค้า
ที่กาหนด
แฟชั่นออนไลน์
พฤติกรรมการซื้อ
กลุ่มอ้างอิง
กลุ่มตัวอย่างสนใจและ
(Reference
ให้ความสาคัญเป็น
groups)
อย่างมากเมื่อเพื่อน
ร่วมงาน แนะนาการ
ซื้อสินค้าแฟชั่นผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
กลุ่มอ้างอิงนั้นมีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อ
ครอบครัว
ญาติพี่น้อง มีผลต่อ
(Family)
ผู้บริโภคอย่างมากใน
การโน้มน้าวเขาให้
ตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการผ่านเว็บไซต์

บริบทในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
-นักฟุตบอล มีอิทธิพลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์ของ
สโมสร

ไม่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของสโมสร

บริบทในการเลือกจองที่
พักออนไลน์
-ผู้ที่เลือกจองที่พัก
ออนไลน์ให้ความสาคัญ
เมื่อมีเพื่อนร่วมงานหรือ
บุคคลที่มีประสบการณ์
มาก่อนแนะนาการจอง

- พ่อ แม่ ญาติพี่น้องมีผล
ต่อการจองที่พัก เพราะมี
ส่วนช่วยในการโน้มน้าว
และตัดสินใจจอง
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ปัจจัยภายนอก
ที่กาหนดพฤติกรรม
การซื้อ

บริบทในซื้อสินค้า
แฟชั่นออนไลน์

บริบทในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สโมสร
ฟุตบอล บุรีรัมย์
ยูไนเต็ด
อายุ (Age)
การซือ้ สินค้าแฟชั่นทาง มีผลต่อการซื้อ
อินเทอร์เน็ตไม่มีผลต่อ ผลิตภัณฑ์
การซื้อ
อาชีพ (Occupation) อาชีพต่างกันส่งผลต่อ ผู้บริโภคที่ประกอบ
การซื้อสินค้าแฟชั่นทาง อาชีพพนักงาน
อินเทอร์เน็ต
บริษัทเอกชนและธุรกิจ
ส่วนตัว มีโอกาสที่จะ
ซื้อผลติภัณฑ์มากกว่า
ข้าราชการ
รายได้ (income)
การซือ้ สินค้าแฟชั่นทาง ผู้ที่มรี ายได้สูงมีโอกาส
อินเทอร์เน็ต ไม่ส่งผล ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
ต่อการซื้อ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด มากกว่า ผู้ที่มี
รายได้ต่า
ตารางปัจจัยภายในที่กาหนดพฤติกรรมการซื้อ
ปัจจัยภายใน
บริบทในซื้อสินค้า
ที่กาหนดพฤติกรรม
แฟชั่นออนไลน์
การซื้อ
การจูงใจ
สินค้าแฟชั่นบน
อินเทอร์เน็ตเป็น
สินค้าที่ใหม่ และ
ทันสมัย

ทัศนคติ

บริบทในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- ความชื่นชอบที่มีต่อ
สโมสรมีอิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
จากปัจจัยด้านสโมสร
ฟุตบอลโดยตรง เช่น ผล
การแข่งขันที่ชนะ
การซื้อสินค้าแฟชั่น ทัศนคติที่มีต่อสโมสร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เป็นประสบการณ์ที่ เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล
น่าสนใจ
อย่างมากในการซื้อ
การซื้อสินค้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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บริบทในการเลือกจองที่
พักออนไลน์
-อายุมีผลต่อการเลือก
จองที่พักผ่านช่องทาง
ออนไลน์
-อาชีพที่ต่างกันไม่ส่งผล
ต่อการเลือกจองที่พัก
ออนไลน์

-ผู้ที่มีรายได้สูงหรือต่าไม่
มีผลต่อการเลือกจองที่
พักออนไลน์

บริบทในการเลือกจองที่
พักออนไลน์
-ความชื่นชอบ ความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
และทันสมัย ทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจจองที่
พักออนไลน์

ทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต และ
ประสบการณ์การซื้อ
สินค้า มีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อการตัดสินใจองที่
พัก
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ปัจจัยภายใน
ที่กาหนดพฤติกรรม
การซื้อ

บริบทในซื้อสินค้า
แฟชั่นออนไลน์

บริบทในการซื้อ
บริบทในการเลือกจองที่
ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
พักออนไลน์
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ทาให้ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคล
รอบข้าง
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกจองที่พักออนไลน์ ผู้วิจัยได้มีการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคในเรื่ อ งของปั จ จั ย ที่ ก าหนด
พฤติกรรมการซื้อ ดังนี้
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ลักษณารีย์ ยิ่งเกรียงไกร, 2557) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างที่มี อาชีพต่างกัน และผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อ
สินค้ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ผล
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
นอกจากนี้ การศึ กษาปัจ จัย ที่มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การธุร กิจ นาเที่ย ว ของ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ และสมบัติ กาญจนกิจ, 2555) พบว่า ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ โดยเพศหญิงให้ความสาคัญในด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคม มากกว่าเพศชายและ ผู้ตอบแบบสอบถามทีีรายได้
่ม่
ต่างกันให้ความสาคัญ กับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศ
อี ก ทั้ ง การศึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคในร้ า นค้ า ออนไลน์ ใน
กรุงเทพมหานคร (อาพล นววงศ์เสถียร, 2555) พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์
มักได้รับคาแนะนาและบอกต่อจาก สมาชิกในครอบครัว ผู้ซื้อในร้านค้าออนไลน์ให้ความสาคัญกับ
การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และเป็น ปัจจัยที่มีผลต่อเข้ามาเยี่ยมชมในร้านค้าออนไลน์ แรงจูงใจ
ที่สาคัญในการซื้อสินค้าคือการที่สินค้าในร้านค้าออนไลน์มีสินค้าที่หลากหลาย สามารถหาซื้อได้ง่าย
ประหยัดเวลา และรวดเร็ว ร้านค้าออนไลน์ทาให้รูปแบบการดาเนินชีวิตง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น
มีการจัดส่ง สินค้าให้ลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่รูปแบบเดิม
ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุต บอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภค
ในจังหวัดบุรีรัมย์ (กิตติคุณ บุญเกตุ,2556 ) ยังพบว่า ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากในการซื้อผลิตภัณฑ์ ถ้าความพึงพอใจในสโมสรเพิ่มมากขึ้นโอกาส
ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรก็จะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น การซื้อผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับ เพศ อาชีพ
และรายได้ เพศชายจะมี ค วามสนใจกี ฬ ามากกว่ า เพศหญิ ง และผู้ ที่ มี ร ายได้ สู ง มี โ อกาสที่ จ ะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มากกว่า ผู้ที่มีรายได้ต่า
นอกจากนั้น การศึกษาเรื่อง อิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตัดสินใจจองที่พักราคา
ประหยัด (Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว (ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์, 2555) พบว่า

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

393

ความคิดเห็นออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัดในเขต กรุงเทพมหานครของ
นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุ การศึก ษา และอาชีพ แตกต่างกันให้ ความสาคัญกับ
ความคิดเห็นออนไลน์ และส่วนประสมทางการตลาดในความคิดเห็นออนไลน์ในการตัดสินใจจองที่พัก
ราคาประหยัด แตกต่างกัน โดยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดได้แก่
สถานที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และราคา
ทั้งนี้ การศึกษาเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่ส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องครัวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยอง (วรุตม์
ประไพพักตร์, 2556) ยังพบว่าผู้บริโภคเห็นด้วยในระดับมากต่อการสอบถามความคิดเห็นจากญาติ พี่
น้อง พ่อแม่ เพื่อน ผู้มีประสบการณ์การใช้ก่อน รวมถึงศึกษาจากวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
และอินเตอร์เน็ต และการใช้ข้อมูลที่ได้จากความรู้และประสบการณ์เดิมในการใช้ในการตัดสินใจ
และด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใน
เขต กรุงเทพมหานคร(บุณฑริกา นันทิพงศ์ , 2555) พบว่า ซื้อ สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพราะ
สะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 78.55 ตัดสินใจซื้อสินค้าเอง คิดเป็นร้อยละ 24.23 ส่วนผู้ที่ไม่เคยซื้อ
สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจาก ไม่ไว้ใจร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 26.83 และในอนาคตไม่แน่ใจ
ว่า จะทาการซื้อสิน ค้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือไม่ คิดเป็น ร้อยละ 75.61 สรุปคือ ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากตารางและการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทาการปรับให้เข้ากับบริบทของ
การเลือกจองที่พักออนไลน์ ซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการจอง
ที่ พั ก ออนไลน์ ใ นประเทศไทย (Factors Affecting Online Accommodation Reservation in
Thailand)” ซึ่งในบริ บ ทการเลื อกจองที่พักออนไลน์ แบ่งเป็น ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่
กาหนดพฤติกรรมการซื้อ สรุปได้ดังนี้
ปัจ จั ย ภายนอก ด้านกลุ่ มอ้างอิง ผู้ที่เลื อกจองที่พักออนไลน์ให้ ความส าคัญเมื่อมีเพื่อน
ร่วมงานหรือบุคคลที่มีประสบการณ์มาก่อนแนะนาการจอง ซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณารีย์ ยิ่งเกรียงไกร
(2557) และ กิต ติคุณ บุ ญ เกตุ (2556 ) ด้ านครอบครัว พ่ อ แม่ ญาติพี่ น้องมีผ ลต่อ การจองที่พั ก
ออนไลน์ เพราะมีส่วนช่วยในการโน้มน้าวและตัดสินใจในการเลือกจองที่พักออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณารีย์ ยิ่งเกรีย งไกร (2557) แต่ไม่สอดคล้องกับกิตติคุณ บุญเกตุ (2556 ) ด้านอายุ อายุมีผลต่อ
การเลือกจองที่พักผ่านช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556 ) แต่ไม่สอดคล้องกับ
ลักษณารีย์ ยิ่งเกรียงไกร (2557) ด้านอาชีพ อาชีพที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อการเลือกจองที่พักออนไลน์ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับลักษณารีย์ ยิ่งเกรียงไกร (2557) และ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556 ) และด้านรายได้ ผู้ที่
มีร ายได้สู งหรื อต่าไม่มีผ ลต่อการเลื อกจองที่พักออนไลน์ สอดคล้องกับ ลั กษณารีย์ ยิ่งเกรีย งไกร
(2557) แต่ไม่สอดคล้องกับ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556 )
ปัจจัยภายใน ด้านการจูงใจ ความชื่นชอบ ความสะดวกสบาย รวดเร็วและทันสมัย ทาให้
ผู้บ ริ โ ภคตัดสิน ใจจองที่พักออนไลน์ และด้านทัศนคติทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต และ
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ประสบการณ์การซื้อสินค้า มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจองที่พักออนไลน์ ซึ่งปัจจัยด้านการจูง
ใจและทัศนคติสอดคล้องกับลักษณารีย์ ยิ่งเกรียงไกร (2557) และ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556)
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
มุมมองของผู้บริโภคอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ประชาชน อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของ
ผู้บริโภคอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร ด้านความสะดวกในการ
ซื้อ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค
คาสาคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค
ABSTRACT
The objective of this research is to determine the Factors Affecting The
Purchasing of Community Product in view of Consumer, Bangsai District, Phra Nakhon
Si Ayutthaya Province by the sample group of 385 people. Questionnaires were used
as a tool for data collection. The statistical analysis was performet in terms of
percentage, men, standard deviation. Results:) High levels of The Factors Affecting The
Purchasing of Community Product in view of Consumer, Bangsai District, Phra Nakhon
Si Ayutthaya Province; but when each aspect was considered, consumer wants and
need, communication convenience to buy and consumer’s cost to satisfy.
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Keywords: Factors Affecting The Purchasing of Community Product in View of
Consumer
บทนา
การกระจายความเจริญลงสู่ ภูมิภาคด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน
สูงขึ้นจึงทาให้มีการกาหนดแนวทางการเสริมสร้างรายได้ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
โดยใช้ชื่อว่า "หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP ซึ่งการดาเนินงานของภาครัฐเพื่อมุ่งสร้างความ
เข้มแข็งแก่ภาคประชาชน แต่ในอนาคตภาครัฐอาจลดบทบาทในฐานะผู้กระตุ้นลง และคอยส่งเสริมให้
ชุมชนอยู่ร่วมกันแบบ Knowledge-Besed Cluster กล่าวคือ การนาองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ของเครือข่ายภาคีการพัฒนา มาพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความยั่งยืน ภายใต้การร่วมมือ
ระหว่างปัญญาชน เอกชน และชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549)
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา มีการขึ้นทะเบียนผู้ ผ ลิ ตและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจานวนมาก โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนออกเป็น 5 ประเภท
คือ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร เป็นสินค้าที่ผลิตโดยชาวบ้าน ซึ่งบางรายขาดความรู้ทางด้านการตลาด การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดใหญ่ ไม่มีเงินทุนมากมายในการทาโษษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่าง ทาให้ไม่เป็นที่รู้จัก
และการจาหน่ายส่วนใหญ่อยู่แต่ในหมู่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลทาให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางไทร, 2557)
จากสภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและปัญหาที่พบข้างต้น ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผู้บริโภคสามารถนาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อนาผลวิจัยที่ได้เป็นข้อมูล
เบื้องต้น ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ตรงกับความ
ต้องการและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน จึงใช้สูตรของ
W.G. Cochran 1953 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชน อาเภอบางไทร ส่วนใหญ่ ผู้บริโภคเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 64.4) มีอายุระหว่าง 25-40 ปี (ร้อยละ 38.2) มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 54.0)
ระดับการศึกษาประถม./มัธยมต้น/มัธยมปลาย (ร้อยละ 47.5) มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน
(ร้ อยละ 36.9) มีร ายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 44.7) เลื อกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (ร้อยละ 51.2)
ตารางที่ 1จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
137
35.6
หญิง
248
64.4
รวม
385
100.0
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
61
15.8
25-40 ปี
147
38.2
41-55 ปี
126
32.7
56 ปีขึ้นไป
51
13.2
รวม
385
100.0
สถานภาพสมรส
โสด
135
35.1
สมรส
208
54.0
หม้าย/หย่าร้าง
42
10.9
รวม
385
100.0
ระดับการศึกษา
ประถม/มัธยมต้น/มัธยมปลาย
183
47.5
ปวช./ปวส. อนุปริญญา
117
30.4
ปริญญาตรี
74
19.2
สูงกว่าปริญญาตรี
11
2.9
รวม
385
100.0
อาชีพ
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน
142
36.9
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ปัจจัยส่วนบุคคล
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อื่น
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
รวม
ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทใด
ประเภทอาหาร
ประเภทเครื่องดื่ม
ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

จานวน (คน)
72
86
85
385

ร้อยละ
18.7
22.3
22.1
100.0

172
110
72
31
385

44.7
28.6
18.7
8.1
100.0

197
53
58
33
44
385

51.2
13.8
15.1
8.6
11.4
100.0

2. ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค อาเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 2 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค อาเภอบาง
ไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
S.D. ระดับความคิดเห็น
X
ด้านความต้องการของผู้บริโภค
1. ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ
4.57 0.655
มากที่สุด
2. ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความสะอาดใหม่
4.59 0.623
มากที่สุด
3. ท่านต้องการตราสินค้าบนผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความ
ชัดเจน
4.50 0.693
มากที่สุด
4. ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีหลากหลายยี่ห้อให้
เลือกซื้อ
4.44 0.709
มากที่สุด
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
5. ท่านต้องการรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชน
มีสีสันสวยงาม
6. ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐาน อย.
รับรองจากภาครัฐบาล ตรงกับความต้องการของท่าน
รวม
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค
1. ท่านคิดว่าราคาของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. ท่านคิดว่าราคาของผลิตภัณฑ์ชุมชนควรมีหลาย
ระดับราคาให้เลือกซื้อ
3. ท่านคิดว่ามีป้ายบ่งบอกราคา หรือส่วนลดที่ชัดเจน
อ่านง่าย
รวม
ด้านความสะดวกในการซื้อ
1. ท่านคิดว่าทาเลที่ตั้งของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความ
เหมาะสมเห็นได้ชัดเจน
2. ท่านคิดว่าการจัดหน้าร้านและการจัดเรียงสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนทาให้เกิดความสะดวกต่อ
การหาสินค้ามากขึ้น
3. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถหาซื้อง่าย
และการเดินทางสะดวก
4. ท่านคิดว่าควรมีการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนอยู่เสมอ
5. ท่านคิดว่าควรมีการให้บริการชิมฟรี ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ
6. ท่านคิดว่าควรมีการให้บริการสั่งซื้อทาง
อินเทอร์เน็ต หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์
รวม
ด้านการสื่อสาร
1. ท่านคิดว่าควรมีการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อสินค้ามีปัญหาหรือชารุด
2. ท่านคิดว่าควรมีป้ายโษษณาและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถติดต่อได้

X

S.D.
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ระดับความคิดเห็น

4.34 0.791

มากที่สุด

4.65 0.593
4.51 0.502

มากที่สุด
มากที่สุด

3.96

0.771

มาก

3.89

0.849

มาก

3.96
3.93

0.877
0.722

มาก
มาก

3.89

0.900

มาก

4.03

0.824

มาก

3.89

0.874

มาก

4.22

0.772

มากที่สุด

4.16

0.869

มาก

4.23
4.07

0.836
0.567

มากที่สุด
มาก

4.45

0.691

มากที่สุด

4.34

0.707

มากที่สุด
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
3. ท่านคิดว่าควรมีเจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีความ
รอบรู้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
4. ท่านคิดว่าควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่เสมอ โดยผ่านสื่อที่
หลากหลาย
5. ท่านคิดว่าควรมีการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล
ต่าง เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.31

0.739

มากที่สุด

4.31

0.750

มากที่สุด

4.36
4.35

0.762
0.575

มากที่สุด
มากทีสุด

ด้านความต้องการของผู้บริโภค
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความต้องการของผู้บริโภคในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, SD =
.502) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ โดยผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน อย. รับรองจากภาครัฐบาล ตรงกับความ
ต้องการ เป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ( X = 4.65, SD = .593) รองลงมา คือ ต้องการผลิ ตภัณฑ์ชุมชนมีความ
สะอาดใหม่ ( X = 4.59, SD = .623) อันดับที่สาม คือ ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ ( X = 4.57,
SD = .655) อันดับที่สี่ คือ ต้องการตราสินค้าบนผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความชัดเจน ( X = 4.50, SD =
.693) อันดับที่ห้า คือ ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อ ( X = 4.44, SD = .709)
และอันดับที่หกคือ ต้องการรูป ร่างลั กษณะของผลิ ตภัณฑ์ชุมชนมีสีสั นสวยงาม ( X = 4.34, SD =
.791)
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนในมุมมองของผู้ บ ริโ ภค ด้านต้นทุนของผู้ บริโ ภคในระดับมาก ( X = 3.93, SD = .722) เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ โดยผู้บริโภคคิด
ว่ามีป้ายบ่งบอกราคา หรือส่วนลดที่ชัดเจนอ่านง่าย เป็นอันดับหนึ่ง ( X = 3.96, SD = .877) รองลงมา
คือ ราคาของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ( X = 3.96, SD = .771)
และอันดับที่สาม คือ ราคาของผลิตภัณฑ์ชุมชนควรมีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อ ( X = 3.89, SD =
.849)
ด้านความสะดวกในการซื้อ
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้ อในระดับมาก ( X = 4.07, SD = .567) เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ควรมีการให้บริการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ เป็น
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อันดับหนึ่ง ( X = 4.23, SD = .836) รองลงมา คือ ควรมีการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่
เสมอ ( X = 4.22, SD = .772) อันดับที่สาม คือ ควรมีการให้บริการชิมฟรี ก่อนการตัดสินใจซื้อ ( X =
4.16, SD = .869) อันดับที่สี่ คือ มีการจัดหน้าร้านและการจัดเรียงสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนทาให้
เกิดความสะดวกต่อการหาสิ น ค้า มากขึ้น ( X = 4.03, SD = .824) อันดั บที่ห้ า คื อ ทาเลที่ตั้งของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนมี ค วามเหมาะสมเห็ น ได้ ชั ด เจน ( X = 3.89, SD = .900) และอั น ดั บ ที่ ห ก คื อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถหาซื้อง่ายและการเดินทางสะดวก ( X = 3.89, SD = .874)
ด้านการสื่อสาร
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค ด้านการสื่อสารในระดับมากที่สุด ( X = 4.35, SD = .575) เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านการสื่อสารมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยผู้บริโภคคิดว่าควรมีการ
รั บ เปลี่ ย นผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ มชนเมื่ อสิ น ค้า มีปั ญหาหรื อช ารุ ด เป็น อัน ดับหนึ่ง ( X = 4.45, SD = .691)
รองลงมา คือ คิดว่าควรมีการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาลต่าง เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก ( X =
4.36, SD = .762) อันดับที่ส าม คือ คิดว่าควรมีป้ายโษษณาและประชาสัมพันธ์ผ ลิตภัณฑ์ชุมชนที่
สามารถติดต่อได้ ( X = 4.34, SD = .707) อันดับที่สี่ คือ คิดว่าควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่เสมอ โดยผ่านสื่อที่หลากหลาย ( X = 4.31, SD = .750) และอันดับที่ห้า
คือ คิดว่าควรมีเจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีความรอบรู้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ( X =
4.31, SD = .739)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ความคิดเห็นต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค
อาเภอบางไทร จั ง หวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา พบว่า ในภาพรวมนั้ นอยู่ใ นระดั บมากที่สุ ด และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
มุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านความต้องการของผู้บริโภคมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสื่อสาร ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านต้นทุนของผู้บริโภค
ตามลาดับ
1. ผู้บริโ ภคมีระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
มุมมองของผู้ บ ริ โ ภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ด้านความต้องการของผู้ บริโ ภค
โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด ข้อที่ผู้ บริโ ภคมีระดับความคิดเห็ นมากเป็นอันดับแรก คือ ต้องการ
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐาน อย. รับรองจากภาครัฐ บาล ตรงกับความต้องการของผู้บริโ ภค ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ แสงทอง (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคส่ว นใหญ่ซื้อ
ผลิ ตภัณฑ์จ ากผั ก ผลไม้ มีวัตถุป ระสงค์ในการซื้ อเพื่อบริโ ภคเองโดยซื้อจากห้ างสรรพสิ นค้า แรง
กระตุ้น หรือเหตุจูงใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบแก้ว มะหะหมัด (2552)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางสมุนไพรที่เป็น
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สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสบู่ และครีมอาบน้าบ่อยที่สุด
โดยมีวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ เพื่อนาไปใช้เอง จากไฮเปอร์มาร์เก็ต รู้จักผลิตภัณฑ์จากบูธ ตามสถานที่
จัดงานต่าง เพราะมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัส ชัยชาญ (2550)
ได้ศึกษาวิจั ย เรื่ อง ความคิดเห็น ของประชาชนต่อผลิ ตภัณฑ์ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
พบว่ า ด้ า นปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายใน
ระดับปานกลาง และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน รองลงมา
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบให้เลือก บรรจุภัณฑ์และหีบห่อมีความสวยงามและมีคุณภาพสูง
2. ผู้บริโ ภคมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
มุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก คือ มีป้ายบ่งบอกราคา หรือส่วนลดที่
ชัดเจนอ่านง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัส ชัยชาญ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อผลิ ตภัณฑ์ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่า ปัจจั ยด้านราคา ผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้ใ ห้ ความส าคั ญต่อการพิจ ารณาเลื อกซื้อผลิ ตภัณฑ์ OTOP ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงรายในระดับปานกลาง และพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา ได้แก่มีหลายระดับให้เลือกซื้อ
3. ผู้บริโ ภคมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
มุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสะดวกในการซื้อโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ข้อที่ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก คือ ควรมีการให้บริการสั่งซื้อทาง
อินเทอร์เน็ต หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชชานนท์ แย้มศรี (2556) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม่กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริโภคเสื้อผ้าออนไลน์ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดแนวคิดใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ให้ความสาคัญด้านความสะดวกในการซื้อมากที่สุด
รองลงมาให้ความสาคัญด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และน้อยที่สุดให้
ความสาคัญด้านการสื่อสาร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัส ชัยชาญ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดจาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเชียงราย อยู่ในระดับมาก และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานที่จัด
จาหน่ายใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่สาคัญของชุมชนรองลงมา ได้แก่การสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อ
ได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ และมีช่วงระยะเวลาการจัดจาหน่ายทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด
4. ผู้บริโ ภคมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
มุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ข้อที่ผู้บ ริโ ภคมี ระดับความคิดเห็ นมากเป็นอันดับแรก คือ ควรมีการรั บเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือชารุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัส ชัยชาญ (2550) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่า
ปัจ จั ย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผู้ ตอบแบบสอบถามได้ให้ ความส าคัญต่อการพิจารณาเลื อกซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ OTOP ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายอยู่ในระดับปานกลางและพบว่ารายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การจัดแสดงสินค้าในโอกาสงานประจาปีหรืองานตามเทศกาลต่าง ของ
จังหวัด รองลงมา ได้แก่ มีพนักงานขายสินค้ามีการให้บริการที่ดี รวดเร็ว สุภาพ และเป็นกันเองกับ
ลูกค้า มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านความต้องการของผู้ บริโ ภค ปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
มุมมองของผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
มาตรฐาน อย. รับรองจากภาครัฐบาล ตรงกับความต้องการเพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ผ ลิตและผู้ ประกอบการควรคานึงถึงความสะอาด และคุณค่าทาง
โภชนาการเพราะหากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีมาตรฐานก็จะทาให้มีการบอกต่อ กันไปและนาไปสู่การ
ตัดสินใจในการซื้อครั้งต่อไป และกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องสร้างภาพลักษณ์
และชื่อเสียงให้ได้ โดยเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐานเป็นหลัก
2. ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของ
ผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เลือกซื้อประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ด้านต้นทุน
ของผู้บริโภค มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาวิเคราะห์ว่าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์มี
รูปแบบ ลวดลาย สีสัน สวยงาม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และไม่ต้องใช้เวลามากในการเลือกซื้อ
ส่วนผู้บ ริโภคที่เลือกซื้อประเภทเครื่องดื่ ม มีระดับความคิดเห็ นน้อยที่สุด มาวิเคราะห์ ว่าประเภท
เครื่องดื่ม ผู้ประกอบการบางรายการผลิตยังไม่ได้คุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน อย.รับรอง ราคาไม่เหมาะสม
ผู้บริโภคจึงไม่มั่นใจในการซื้อและยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ประกอบการควรมีป้ายบ่งบอกราคา หรือส่วนลดที่ชัดเจนอ่านง่าย ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ เพราะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การใช้จ่ายในแต่ละครั้งต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะ
ได้รับ เพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงให้ความสาคัญกับป้ายบอกราคามากกว่าความเหมาะสมกับคุณภาพ
ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการควรศึ กษาด้า นต้ น ทุน และเป้ า หมายที่ ชัด เจนเพื่อ นาไปสู่ ก ารตั้ง ราคาที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น
3. ด้านความสะดวกในการซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมอง
ของผู้บริโภค อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เลือกซื้อประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่
ระลึก ด้านความสะดวกในการซื้อ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาวิเคราะห์ว่าประเภทของใช้ของ
ตกแต่ง ของที่ระลึก มีรูปแบบ ลวดลาย สีสัน หลากหลาย ราคาเหมาะสม ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ
ส่วนผู้บริโภคที่เลือกซื้อประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีระดับ ความคิดเห็นน้อยที่สุด มาวิเคราะห์ว่า
ผู้ประกอบการบางรายการผลิตยังไม่ได้คุณภาพ ด้านความปลอดภัย ผู้บริโภคจึงไม่มั่นใจในการซื้อ
ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ประกอบการควรมีบริการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ได้หลาย
ช่องทาง และมีการจาหน่ายทุกวัน โดยไม่ มีวันหยุด ผู้ บริโภคส่ วนใหญ่มีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
สถานที่จัดจาหน่ายควรใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญของชุมชน เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ที่
เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง การคมนาคมจึงมีความสาคัญ เพราะหากไปวางจาหน่ายในจุดที่
ผู้บริโภคเข้าถึงได้ยากแล้วก็จะส่งผลต่อยอดการจาหน่ายได้
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4. ด้านการสื่อสาร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในมุมมองของผู้บริโภค
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือ
ชารุด คือการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคจึงขาดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นหากผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถรับประกันผลิตภัณฑ์ได้ก็จะเป็นจุดเด่นของสินค้าทาให้ผู้บริโภคเกิดความ
มั่นใจที่จะซื้อไปใช้ได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในอาเภอและต่างจังหวัดในรายละเอียดของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการได้
2. ควรทาการศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยเปรียบเทียบ
กับธุรกิจที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ได้แง่มุมต่าง ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อไป เพื่อหาแนวทางมาปรั บ ปรุ งแก้ไขให้ เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ การพัฒนาตน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มี
ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับมาก และมีระดับการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ด้ านการนํ าเทคนิค และวิ ทยากรมาใช้ในองค์การ มีความสัม พั นธ์กับการพั ฒนาตนเองฯ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การรับรู้, บรรยากาศองค์การ, การพัฒนาตนเอง
ABSTRACT
This research was focused on examining the perception levels of
organizational environment, employees’ self-development, and the relations between
those 2 within Krungthai Bank Public Co., Ltd. The population in this research were
those employees at the operations level of the bank. Questionnaires were deployed
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to collect substantial information; moreover, statistics including percentage, average,
standard deviation or S.D, Correlation Coefficient analysis, and multiple regression
analysis were used for data analysis.
The finding showed that the Krungthai Bank Public Co., Ltd. operations staff
had eminent perception on their organizational environment. Their self-development
was also favorable. As pointed out in the hypothesis test result, in terms of
organizational perception, participation during the decision-making process as well as
the employment of techniques and expert in the organization were involved with selfdevelopment at the 0.05 level of significance.
Keywords: Perception, organizational environment, self-development
บทนํา
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจการเงิน มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งด้านของการแข่งขัน
และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งทําให้องค์การธุรกิจการเงินต่าง ๆ ต้องเตรียมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อความอยู่รอดขององค์การในอนาคต และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งจะเกิดใหม่อยู่เสมอ เห็นได้จากที่มีองค์การธุรกิจการเงินจํานวนมากกําลัง
เผชิ ญ และแสวงหาวิ ธี ก ารบริ ห าร วิ ธี ป รั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน การให้ บ ริ ก าร และวิ ธี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพให้ลูกค้า การต้องการมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น แต่การจะให้ได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้นทําได้ยาก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์การธุรกิจการเงินสมัยใหม่ และจะต้องทําอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
องค์การทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
องค์การที่สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าต่อไปได้นั้น นับได้ว่าเป็นองค์การที่ประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิผล จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ฉะนั้น การเสริมสร้าง
บรรยากาศองค์การให้เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงานก็เป็นกิจกรรมหลักที่สําคัญอันจะ
นําไปสู่การพัฒนาพนักงาน เนื่องจากบรรยากาศองค์การเป็นความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่อ
หน่วยงานที่สังกัด โดยความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของพนักงานภายใต้สภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังนั้น หากบรรยากาศองค์การดี การปฏิบัติงานหรือ
พฤติกรรมของพนักงานก็ย่อมจะดีตามไปด้วย การให้ความสําคัญกับบรรยากาศองค์การเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญ เนื่องจากพนักงานไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่เพียงลําพังในองค์การ แต่การปฏิบัติงานนั้นอยู่
ภายใต้การกํากับ ควบคุม โดยโครงสร้างองค์การ กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การที่อาจมองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้ได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวพนักงานและ
ต่อองค์การ สิ่งที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ได้แก่ การมีการบังคับบัญชา
ที่ดี การที่พนักงานในองค์การมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ฯลฯ นอกจากนี้ องค์การใด ๆ ก็
ตาม ย่อมมุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบหลักของทรัพยากร คือ
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จะต้องมีกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า คนเป็นปัจจัย
เบื้องต้นที่สําคัญขององค์การ เนื่องจากองค์การเกิดขึ้น ดํารงอยู่ และเติบโตได้ด้วยการปฏิบัติงานของ
คน การใช้ปัจจัยอื่น ๆ จะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพของคน คนจึงเป็นปัจจัยที่
สําคั ญ ที่ สุ ดที่จะทํ า ให้องค์ การดํ าเนินงานอยู่ ได้อย่างมี ประสิท ธิภาพและประสบความสําเร็ จตาม
เป้าหมาย
การพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์การจึงมีความสําคัญอีกประการต่อองค์การ ในการ
พั ฒนาตนเองของพนักงานในองค์ การต้องมีปัจจัยต่ าง ๆ หลายประการสนับสนุน ส่งเสริม หรือ
เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาตนเองของพนักงาน การตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากการดําเนินการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้ว พนักงาน
ที่อยู่ในองค์การก็จําเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือด้วย และองค์การสามารถที่จะสนับสนุนให้พนักงานมี
การพัฒนาตนเองได้โดยการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา หากองค์การใดสามารถสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตน หรือ
เพิ่มศักยภาพในการทํางาน องค์การนั้นก็จะเป็นองค์การที่สามารถประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า
ธนาคารกรุ ง ไทย เป็ น องค์ ก ารสถาบั น การเงิ น ชั้ น นํ า ของประเทศไทย โดยเริ่ ม แรกที่
ธนาคารกรุงไทยเปิดดําเนินการ ผลการดําเนินงานของธนาคารก็ได้ขยายตัวขึ้น ตามปริมาณ ธุรกิจที่
เพิ่มขึ้น จากการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจในประเทศไทย เมื่อเล็งเห็นแล้วว่า พื้นที่สํานักงานใหญ่
ที่ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช คับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการและปฏิบัติงานแล้ว วันที่ 26 พฤศจิกายน
2525 ธนาคารกรุงไทย จึงได้ย้ายสํานักงานใหญ่มาอยู่ ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท และใช้เป็นที่
ทําการสํานักงาน ใหญ่ มาจนกระทั่งปัจจุบัน การดําเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยเจริญเติบโต อย่าง
มั่งคงและต่อเนื่อง การปรับปรุงและขยาย องค์กรงาน ใหม่เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ จึงทําให้ สามารถ
บริการลูกค้าได้รวดเร็วและทั่วถึง จนกระทั่ง ในเดือนมีนาคม 2530 ทางธนาคารได้รับมอบหมาย ให้
เข้าไปช่วยบริหารงานใน “โครงการ 4 เมษา” ต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเน้นในเชิงธุรกิจ
ซึ่งเท่ากับว่าธนาคารกรุงไทยได้มีบทบาท สําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ครั้งสําคัญ ครั้ง
หนึ่ ง ของไทย จากนั้ น เดื อ นสิง หาคม ในปี เ ดี ย วกั น ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ธนาคาร
กรุงไทย ได้รับโอนทรัพย์สินและหนี้สิน ของธนาคารสยาม จํากัด ที่กําลังมีปัญหาจากการควบรวมครั้ง
นี้ ธนาคาร กรุงไทยเป็นธนาคารที่มี ทรัพย์สินมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงิน การคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็น “ธนาคารนํา” (Lead Bank) ได้
ในปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทยได้ขยายสาขาออกไป ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ถือว่าเป็น
ธนาคารพาณิชย์ แห่งเดียวในขณะนั้นที่สามารถขยายศักยภาพการให้บริการ ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง
ไม่เพียงแต่การขยายสาขาทั่ว ประเทศเท่านั้น ธนาคารกรุงไทยยังได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้กับ
งานให้บริการลูกค้า และการปฏิบัติงานภายใน ในปีเดียวกันนี้ธนาคารได้ติดตั้งระบบออนไลน์ และ
เครื่อง เอทีเอ็ม ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกที่สามารถติดตั้งได้ ครบทุกจังหวัด อีกก้าวที่สําคัญเกิดขึ้น
เมื่อได้นําหุ้นของธนาคารเข้าสู่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 มิถุนายน 2532 นับเป็น
รัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่นําหุ้นเข้าซื้อ-ขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มเปิดการซื้อ-ขายหุ้นของธนาคาร
ตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2532 จนกระทั่งในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยก็ได้แปรสภาพ
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เป็ น บริ ษั ท มหาชนภายใต้ ชื่ อ “ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน)” ใช้ ชื่ อ “Krung Thai Bank
ภาษาอังกฤษว่า “Krung Thai Bank Public Company Limited”
จากประเด็นต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการ
รั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก ารที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาตนเองของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 เนื่องจากในปัจจุบันการเจริญเติบโตและ
การแข่งขันของธุรกิจการเงินกําลังได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ส่งผลให้มีประชาชนเข้าใช้บริการจาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นจํานวนมากขึ้น ซึ่งปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้ธุรกิจการเงินใน
สถาบันต่าง ๆ ประสบความสําเร็จก็คือ การที่พนักงานทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
บรรยากาศองค์การต้องเอื้ออํานวยให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง ผลการวิจัยครั้งนี้เพื่อเสนอแนะไปสู่
การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพในการปฏิบัติงานและในการบริการลูกค้าต่อไปอธิบายความสําคัญของที่มาและปัญหาของ
งานวิจัย ภูมิหลังของ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดั บ การรั บ รู้บ รรยากาศองค์ ก ารของพนัก งานธนาคารกรุ ง ไทย จํ ากั ด
(มหาชน)
2. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวนทั้งสิ้น 1,189 คน ที่ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ โดยการใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างของ
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้เป็นจํานวนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยจํานวน 300
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติย
ภูมิโดยการขอความอนุเคราะห์แจกแบบไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง
และรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตําราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
วิเคราะห์ระดับการพัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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ผลการวิจัย
ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 300
คน พบผลการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
การศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี - 10 ปี
11 ปี - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี

จํานวน
300
103
197
300
107
128
44
21
300
9
249
42
300
105
132
34
29

ร้อยละ
100.00
34.30
65.70
100.00
35.70
42.70
14.70
07.00
100.00
03.00
83.00
14.00
100.00
35.00
44.00
11.30
09.70

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มที่มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีรวมกันมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มที่มีมากรองลงมาตามลําดับคือ
ช่วงอายุ 20 – 30 ปี 41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี
ในด้านการศึกษา พบว่า มีรวมกันมากกว่าร้อยละ 80 หรือประมาณ 4 ใน 5 เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีมากที่สุดคือผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
มีอยู่ประมาณร้อยละ 83 รองลงมาคือผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทขึ้นไป และกลุ่มที่มีน้อย
ที่สุดคือผู้ที่มีการศึกษาในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี มีอยู่ในสัดส่วนประมาณ 1 ใน 10
สําหรับด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า เกือบประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างคือผู้
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วในช่วง 5 – 10 ปี รองลงมาคือผู้ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5
ปี มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ที่เหลือตามลําดับคือผู้ที่มีระยะเวลาการทํางานอยู่ในช่วง 11 ปี - 20 ปี
และมีระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 20 ปี มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 10 ใกล้เคียงกัน
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ตารางที่ 2 แสดงค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับการรั บรู้ บ รรยากาศองค์ ก ารของ
พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมและรายด้าน
การรับรูบ้ รรยากาศองค์การ
ด้านการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการทํางาน
ด้านการใช้อํานาจและอิทธิพลในองค์การ
ด้านการนําเทคนิคและวิทยากรมาใช้ในองค์การ
ด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
รวม

X

S.D.

3.97
3.89
3.89
3.91
4.02
3.89
3.93

0.53
0.61
0.65
0.58
0.65
0.60
0.60

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า คุณลักษณะทุกด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน โดยคุณลักษณะ
ด้านการนําเทคนิคและวิทยากรมาใช้ในองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาตามลําดับคือ ด้านการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ด้านการใช้อํานาจและอิทธิพลในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการทํางาน และด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาตนเองของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม
การพัฒนาตนเองของพนักงานฯ
ด้านงานที่ปฏิบัติ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสังคม
รวม

X

S.D.

4.01
3.62
3.69
4.04
3.88

0.60
0.83
0.83
0.72
0.59

ระดับการ
ปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า ระดั บ การพั ฒ นาตนเองของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยู่ในระดั บมาก และเมื่ อพิ จารณารายด้ าน พบว่า
คุ ณ ลั ก ษณะทุกด้ า นมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ อ ยู่ใ นระดั บ มากด้ว ยเช่ น กัน โดยคุ ณ ลั ก ษณะด้ า นสัง คม มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาตามลําดับคือ ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
ตัวแปร

การ
ติดต่อสื่อส
ารภายใน
องค์การ

การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ
การมีส่วนร่วมในการ 0.613**
ตัดสินใจ
การสนับสนุน
0.564**
ผู้ปฏิบัติงานในการ
ทํางาน
การใช้อํานาจและ
0.607**
อิทธิพลในองค์การ
การนําเทคนิคและ
0.512**
วิทยากรมาใช้ใน
องค์การ
การสร้างแรงจูงใจใน 0.656**
การทํางาน
การพัฒนาตนเองฯ
0.460**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การมีส่วน
ร่วมในการ
ตัดสินใจ

การ
สนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงา
นในการ
ทํางาน

การใช้
การนํา
อํานาจและ เทคนิคและ
อิทธิพลใน วิทยากรมา
องค์การ
ใช้ใน
องค์การ

การสร้าง
แรงจูงใจ
ในการ
ทํางาน

การพัฒนา
ตนเองฯ

0.696**

-

0.676**

0.592**

-

0.427**

0.407**

0.454**

-

0.669**

0.603**

0.705**

0.584**

-

0.525**

0.476**

0.488**

0.461**

0.483**

-

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวมี
ค่าไม่สูงมาก คือมีค่าไม่เกิน 0.80 (ยุทธ, 2557 : 142) และทุกคู่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด ได้แก่ ตัวแปรการใช้อํานาจและอิทธิพล
ในองค์การและการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน รองลงมาคือ คู่ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการทํางาน และคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ําที่สุดคือ ตัวแปรการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการทํางานและการนําเทคนิคและวิทยากรมาใช้ในองค์การ
จากผลดังกล่าวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ที่มีค่า
ไม่สูงมาก จึงไม่ส่งผลให้เกิดปัญหา Multicollinearity และแสดงให้เห็นว่าชุดตัวแปรอิสระดังกล่าว
สามารถใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุได้ (Multiple Regression)
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เมื่อใช้ตัวแปรอิสระหรือการรับรู้บรรยากาศองค์การฯ
ทั้งหมด 6 ตัว เป็นตัวพยากรณ์ และใช้การพัฒนาตนเองฯ เป็นตัวแปรตาม
ตัวแปร

b
SE b
t
p
ค่าคงที่
1.026 0.230
4.467 0.000*
การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
0.072 0.075 0.064 0.954 0.341
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
0.212 0.073 0.220 2.895 0.004*
การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการทํางาน
0.107 0.061 0.119 1.749 0.081
การใช้อํานาจและอิทธิพลในองค์การ
0.128 0.073 0.127 1.751 0.081
การนําเทคนิคและวิทยากรมาใช้องค์การ
0.206 0.053 0.229 3.912 0.000*
การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
-0.001 0.077 -0.001 -0.017 0.987
2
R = 0.607 R = 0.356 SEest = 0.476 F = 28.522 (p < 0.001)

จากผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5 เมื่อใช้การพัฒนาตนเองฯ เป็นตัวแปรตาม พบว่าตัว
แปรอิสระที่เป็นปัจจั ยด้านการรับรู้ บรรยากาศองค์การฯ ทั้ง 6 ตัว สามารถร่วมกันอธิ บายความ
แปรปรวนของตัวแปรตามหรือพัฒนาตนเองฯ ได้ร้อยละ 35.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ร ะดับ
0.001 โดยปัจจัยด้านการนําเทคนิคและวิทยากรมาใช้ในองค์การ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ สามารถอธิบายถึงการรับรู้บรรยากาศองค์การได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการทํางาน ปัจจัยด้านการใช้อํานาจและอิทธิพลในองค์การ ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ และปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
ถ้านับเฉพาะตัวแปรที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง 2
ตัวแรกที่กล่าวถึงเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปัจจัยด้านการนําเทคนิค
และวิทยากรมาใช้ในองค์การ โดยที่ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองฯ ในทางบวก
กล่าวคือ หากมีการปฏิบัติหรือการดําเนินงานตามปัจจัยทั้ง 2 ตัวในระดับมาก จะส่งผลให้ระดับการ
พัฒนาตนเองของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สูงขึ้นด้วย
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของ
พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผู้วิจัยจะอธิบายถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รวมถึงการอภิปรายถึงความสอดคล้องของผลการวิจัยกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ทบทวน
ไว้ ดังนี้
1. ประเด็ น จากผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ลั ก ษณะทั่ว ไปทางประชากรของกลุ่ ม ตั วอย่าง
อภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบันของประชากรในหน่วยงานของธนาคารฯ คือมีอายุ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 31 – 40 ปี และมีจํานวนอยู่ร้อยละ 44 ที่มีประสบการณ์การทํางานในช่วง 5 –
10 ปี ซึ่งล้วนเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ทักษะ และองค์ความรู้ต่าง ๆ อยู่ในระดับเริ่มต้น ผู้วิจัย
จึงมีความคิดเห็นว่า จากผลการวิเคราะห์สามารถบ่งชี้ได้ถึงแนวโน้มการรับรู้บรรยากาศองค์การกับ
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การพัฒนาตนเองฯ ไปในทิศทางที่ดี หมายความว่าในปัจจุบันหากองค์การมีการส่งเสริมและสนับสนุน
พนักงานในเรื่องการรับรู้บรรยากาศองค์การในด้านต่าง ๆ ให้พนักงานได้รับรู้อย่างทั่วถึงและเข้าใจก็
จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของพนักงานให้มีมากยิ่งขึ้นไปใน
ภายภาคหน้า
2. ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของตัว
แปรความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก ารกั บ การพั ฒ นาตนเองของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อภิปรายได้ ดังนี้
2.1 ระดั บ การรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก ารของพนั ก งานธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการนําเทคนิคและ
วิทยากรมาใช้ในองค์การ รองลงมาคือ ด้านการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ด้านการใช้อํานาจ
อิทธิพลในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการทํางาน
และด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนใจ แซ่หลี
(2557) ได้ทําการศึกษาผลของการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิศมัย สังข์ศรีจันทร์ (2553) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อบรรยากาศ
องค์ ก ารกั บ การพั ฒ นาตนเองของข้ า ราชการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ผลการวิ จั ย พบว่ า
บรรยากาศองค์การของข้าราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ระดับการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทั้ง 4
ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มากที่สุดคือ ด้านสังคม รองลงมาคือ ด้านงานที่
ปฏิบัติ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรนันท์ บุญกูล (2559)
ได้ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาล ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาล ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อยู่ใน
ระดับมาก
2.3 ความสั มพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกั บการพัฒนาตนเองของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว มีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวกสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามหรือการพัฒนาตนเองฯ ได้ร้อยละ
35.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ หากนับเฉพาะตัวแปรที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จะมีเพียงตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการนําเทคนิคและวิทยากรมาใช้ใน
องค์การ เพียง 2 ตัวแปรนี้เท่านั้นที่มีผลในทางบวกกับการพัฒนาตนเองฯ กล่าวคือ หากองค์การมี
การส่งเสริมหรือดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการนําเทคนิคและวิทยากรมา
ใช้ในองค์การให้มากขึ้น ก็จะส่งผลให้การพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์การสูงขึ้นด้วย
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สรุปการอภิปรายในภาพรวมได้ว่า ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ผลของการวิจัยอาจไม่
สอดคล้องกัน อาจเพราะด้วยเหตุผลของข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบในการดําเนินการ
วิจัย ในแต่ ละประเด็ น แตกต่ า งกั น ออกไป เช่น จํานวนและวิธีที่ ใ ช้ใ นการเลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพศ
การศึกษา บริบทและสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน เป็นต้น ซึ่งทําให้มีผลการวิจัยที่แตกต่างกัน
ออกไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2. สามารถนํ า ผลการวิ จั ย ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารในการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรสําหรับพัฒนาพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้สอดคล้องกับการรับรู้บรรยากาศ
องค์การที่พนักงานต้องการ
3. สามารถนําผลการวิจัยใช้เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่ าง
บรรยากาศองค์การและการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องตรงกันของผู้บริหารองค์การและพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4. สามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปขยายผลในการวิจัยครั้งต่อไป โดยอาจขยายจํานวน
กลุ่มประชากรที่ใช้การวิจัยไปยังกลุ่มประชากรของหน่วยงานอื่น ๆ การเลือกใช้สถิติอ่นื ๆ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการขยายจํานวนกลุ่มประชากร โดยให้ครอบคลุมบุคลากร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งองค์การ รวมถึงควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจธนาคาร
2. ควรขยายผลการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ให้ ล ะเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น ในหั ว ข้ อ แต่ ล ะด้ า นของการรั บ รู้
บรรยากาศองค์การ
3. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบโครงสร้างองค์การ จํานวนบุคลากร และคุณสมบัติบุคลากรที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
4. ควรศึกษาแนวทางอื่น ๆ ในการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเอง
5. ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเรื่องการนําเทคนิคและวิทยากรมาใช้
ในองค์การ สําหรับการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาองค์การสรุปผลงานสําคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือ
การศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการ
ทดลอง นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎี
และผลการวิจัยที่ผู้อื่น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะ
แนวทางการวิจัยที่ควรทําต่อไป

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

419

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ได้ ด้ ว ยดี เพราะได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ อ ย่ า งดี ยิ่ ง จากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุวรรธนา เทพจิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งคอยให้คําแนะนําและสนับสนุนทางด้าน
วิชาการแก่ ผู้ วิจัยในทุ ก ๆ ด้ าน รวมถึงคอยกระตุ้นเตือนในการวางแผนและการทําวิจัยอยู่อย่าง
สม่ําเสมอ ตั้งแต่เริ่มงานวิจัยจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสอง
ท่านเป็นอย่างสูง
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอื่นที่มีส่วนช่วยให้งานนี้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ได้ให้คําชี้แนะและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงงานวิจัยให้ดีขึ้น
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ คณะผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ช่ ว ยตรวจสอบ
แบบสอบถามในการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสอบถามที่น่าเชื่อถือ
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนําไปใช้งาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการ
ตอบแบบสอบถาม รวมถึงเป็นธุระในเรื่องของการเก็บข้อมูล ยังผลให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้อง
ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับกําลังใจและการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี จาก
คณาจารย์ เพื่อนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว อันเป็นผลให้ผู้วิจัย
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ จนงานวิจัยสําเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอบคุณทุกท่านมาใน
โอกาสนี้ด้วย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย
KEY SUCCESS FACTORS OF COCONUT PALM SUGAR ENTREPRENEURS
IN THE WEST OF THAILAND
วรฤทัย หาญโชติพันธุ1์ วรกมล วิเศษศรี2 และ สุวรรธนา เทพจิต3
Worraruethai Harnchotipan1,Worakamol Wisetsri2 and Suwatana Thapjit3
1

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมล์ khem.worra@gmail.com
2
สังกัด คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมล์ drkapook@gmail.com
3
สังกัด คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมล์ aonsuwattana@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานใน
การประกอบกิจการน้าตาลมะพร้าวกับความสาเร็จของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย กลุ่ มตั ว อย่ า งในการวิจั ยครั้ง นี้ คื อ ผู้ ป ระกอบการน้าตาลมะพร้า วที่ อยู่ ในภาค
ตะวันตก จานวน 144 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิ์ส หสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุ คู ณ ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การหรื อ แนวทางการ
ดาเนินงาน ปัจจัยด้านลักษณะผู้นา ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้นาชุมชน สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรตามหรือความสาเร็จของผู้ประกอบการ ได้ร้อยละ 53.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
โดยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้นาชุ มชน ส่งผลต่อความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยความสาเร็จ, ผู้ประกอบการ, น้าตาลมะพร้าว
ABSTRACT
This research is focused on examining the relationship between factors that
influence on coconut palm sugar business and the success of coconut palm sugar
entrepreneurs in western part of Thailand. Questionnaires were deployed to collect
substantial information; moreover, statistics including percentage, average, standard
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deviation Correlation Coefficient analysis, and multiple regression analysis were used
for data analysis.
The finding showed that the understanding on the principles, the execution
guidelines, the leadership, the participation, the support from the government and the
private sectors together with the support from the community leaders could justify
the inconsistency of the dependent variables or the entrepreneurs’ success for 53.6
%, and for 0.001 in terms of the level of significance. The factors relate to participation,
as well as the support from the community leader played a significant role to the
success of the coconut palm sugar entrepreneurs in Western Thailand at the 0.05 level
of significance.
Keywords: success factors, entrepreneurs, coconut palm sugar
บทน้า
ภายใต้ส ถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผล
กระทบต่อทิศทางการพัฒ นาประเทศไทยในอนาคต จาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่
เหมาะสม รวมถึงการเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงมี
แนวคิดที่ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 - 10 โดยยังคงยึดหลักการ
ปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการ
พั ฒ นา” มี ก ารเชื่ อ มโยงทุ ก มิ ติ ข องการพั ฒ นาอย่ า งบู ร ณาการ ทั้ ง มิ ติ ตั ว คน สั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) ประเทศไทยได้มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนมีการสนับสนุนให้แต่ละ
ชุมชนมีการรวมกลุ่ มในลั กษณะ “กลุ่ มอาชีพ ” และส่ งเสริมให้ มีการนาภูมิปัญญาและวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
ส าหรั บ ประเทศไทยน้ าตาลมะพร้ า วมี ก ารผลิ ต กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในหลายภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะภาคตะวันตกของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
กาญจนบุ รี จั ง หวั ดสมุ ท รสงคราม จัง หวั ด ราชบุ รี จั งหวั ด เพชรบุ รี และจั ง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) น้าตาลมะพร้าวถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่
ผลิตโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นเวลาช้านาน สามารถนามาประกอบอาหารไทยได้ทั้งคาวและ
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หวาน เป็นที่โปรดปรานของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งขั้นตอนในการผลิตน้าตาลมะพร้าวนั้นมี
ความพิถีพิถันมาก ตั้งแต่การเลือกลักษณะงวง การนวดงวง การทาความสะอาดงวง เพื่อให้ได้น้าตาล
สดที่มีคุณภาพดี แต่ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชุมชนเพิ่มมากขึ้น กลุ่มคนรุ่น
ใหม่เลือกไปประกอบอาชีพ อื่น จึงทาให้ขาดผู้สืบทอดการทาน้าตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิม ส่งผลให้
อาชีพการผลิตน้าตาลมะพร้าวค่อยๆ ลดน้อยลง แต่ยังคงมีบางจังหวัด อาทิเช่น จังหวัดสมุทรสงคราม
เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ที่คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบกิจการน้าตาล
มะพร้าวจาหน่ายและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างประสบความสาเร็จ จาก
เหตุผลข้างต้น ผู้วิจัย จึง มีความสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการ
น้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย” เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการให้คาแนะนา
หรือนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นการยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการดาเนินงานน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย
วิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวที่อยู่ในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ประกอบด้ ว ย 6 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จั ง หวั ด
สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จ านวนทั้ ง สิ้ น 230 คน
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ , 2558) ผู้ วิจัยได้กาหนดขนาดตัว อย่างโดยใช้
ตารางสาเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน (ธานินทร์, 2557) ขนาดตัวอย่างจานวน 144 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ด้วยการสุ่ม แบบบังเอิญ ทาการรวบรวมข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และแปลความหมายของระดับ
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 (มากที่สุด) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 (มาก)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 (ปานกลาง) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 (น้อย) ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 – 1.49 (น้ อยที่สุ ด) (ธานิ น ทร์, 2557 : 112) และสถิติเชิงอนุมานเป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ห า
ความสั มพันธ์ร ะหว่างปัจ จั ย ภายในและปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จของผู้ ประกอบการน้าตาล
มะพร้ าวในภาคตะวัน ตกของประเทศไทย โดยใช้ การวิเคราะห์ สั มประสิ ทธิ์ส หสั ม พันธ์ และการ
วิเคราะห์ห าปัจ จั ยที่ส่ งผลต่อความสาเร็จของผู้ ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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ผลการวิจัย
ผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย จาก 6 จังหวัด จานวน
144 กลุ่มตัวอย่างพบผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ลั ก ษณะทั่ ว ไปทางประชากรของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.90) มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 44.40)
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 36.10) และมีระยะเวลาในการประกอบการน้าตาลมะพร้าวมากกว่า 9 ปี
(ร้อยละ 52.80)
นอกจากนี้ระดับปัจจัยการดาเนินงานน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า มีระดับการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณลักษณะด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X = 4.14) โดยมีระดับการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก รองลงมาตามลาดับคือ ด้านลักษณะผู้นา
( X = 4.09) มีระดับการดาเนิ นงานอยู่ในระดับ มาก ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ( X = 3.69) มีระดับการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ด้านการสนับสนุนจากผู้นาชุมชน ( X =
3.57) มีระดับ การดาเนิ นงานอยู่ ในระดับ มาก และด้านการมีส่ วนร่วม ( X = 3.44) มีระดับ การ
ดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยการดาเนินงานน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกในภาพรวมและรายด้าน
ปัจจัยการดาเนินงานน้าตาลมะพร้าว
ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การหรื อ แนวทางการ
ดาเนินงาน
ด้านลักษณะผู้นา
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ด้านการสนับสนุนจากผู้นาชุมชน
รวม

X

S.D.

ระดับ
การ
ดาเนินงาน

4.14

0.77

มาก

4.09
3.44
3.69
3.57
3.15

0.75
0.78
0.85
0.90
0.67

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

2) ระดับความสาเร็จของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย
การวิจัยนี้ พบว่า ความส าเร็จ ของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า การพัฒนาคุณภาพสินค้า มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด ( X = 3.51) โดยมี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ในการประกอบการอยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมาคื อ
การจ าหน่ า ย ( X = 3.34) มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ในการประกอบการอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ความสามารถในการใช้ ท รั พ ยากรท้ อ งถิ่ น อย่ า งคุ้ ม ค่ า ( X = 3.22) มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ในการ
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ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง และการตอบสนองความต้องการของสมาชิก ( X = 3.18) มีระดับ
ความสาเร็จในการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาเร็จของผู้ประกอบการน้าตาล
มะพร้าวในภาคตะวันตก ในภาพรวมและรายด้าน
ความสาเร็จของผู้ประกอบการ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
การตอบสนองความต้องการของสมาชิก
การพัฒนาคุณภาพสินค้า
การจาหน่าย
รวม

X

3.22
3.18
3.51
3.34
3.31

S.D. ระดับความสาเร็จ
ในการ
ประกอบการ
0.86
ปานกลาง
0.90
ปานกลาง
0.78
มาก
0.72
ปานกลาง
0.68
ปานกลาง

3) ผลการวิเคราะห์ห าค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวมีค่าไม่สูงมาก คือมี
ค่ า ไม่ เ กิ น 0.80 (ยุ ท ธ, 2557 : 142) และทุ ก คู่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยทุ ก คู่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวก ซึ่ ง คู่ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ตั ว แปรด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในหลักการหรือแนวทางการดาเนินงาน และตัวแปรด้านลักษณะผู้นา รองลงมาคือ คู่ตัวแปรด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และตัวแปรด้านการสนับสนุนจากผู้นาชุมชน และคู่ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ต่าที่สุดคือ ตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดาเนินงาน
และตัวแปรด้านการสนับสนุนจากผู้นาชุมชน จากผลดังกล่าวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ที่มีค่าไม่สูงมาก จึงไม่ส่งผลให้เกิดปัญหา Multicollinearity และแสดง
ให้ เห็ นว่าชุดตัวแปรอิส ระดังกล่ าวสามารถใช้ในการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณได้ ดังตารางที่ 3
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร

ด้านความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ
หรือแนวทางการ
ดาเนินงาน

ด้านความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ
หรือแนวทางการ
ดาเนินงาน
ด้านลักษณะผู้นา
0.755**
ด้านการมีส่วนร่วม
0.395**
ด้านการสนับสนุน
0.479**
จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ด้านการสนับสนุน
0.344**
จากผู้นาชุมชน
ความสาเร็จของ
0.389**
ผู้ประกอบการ
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ด้าน
ลักษณะ
ผู้นา

ด้านการมี
ส่วนร่วม

ด้านการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน

ด้านการ
สนับสนุน
จากผู้นา
ชุมชน

0.535**
0.565**

0.527**

-

0.435**

0.499**

0.691**

-

0.441**

0.685**

0.558**

0.566**

ความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการ

4) ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของผู้ประกอบ
กิจ การน้ าตาลมะพร้ าว โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ พบว่า ตัว แปรอิส ระทั้ง 5 ปัจจัย
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามคือความสาเร็จของผู้ประกอบการ ได้ร้อยละ
53.6 (มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001) โดยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากผู้นาชุมชน สามารถอธิบายหรือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานน้าตาลมะพร้าวได้ดีที่สุ ด
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจัยด้านความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการและแนวทางการดาเนินงาน และปัจจัยด้านลักษณะผู้นา ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
ถ้านับเฉพาะตัวแปรที่สามารถอธิ บายความสาเร็จของผู้ประกอบการได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีเพียง 2 ตัวแรกที่กล่าวถึงเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากผู้นาชุมชน โดยที่ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการในทางบวก
กล่ าวคือ หากมีการปฏิบั ติห รือการดาเนินงานตามปัจจัยทั้ง 2 ตัวในระดับมาก จะส่งผลให้ ระดับ
ความสาเร็จของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก สูงขึ้นด้วย ดังตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เมื่อใช้ตัวแปรอิสระ ทั้ง 5 ตัว เป็นตัวพยากรณ์ และ
ใช้ความสาเร็จของผู้ประกอบการเป็นตัวแปรตาม
ตัวแปร

β
-

ค่าคงที่

b
0.698

SE b
0.468

t
p
2.871 0.005*

ความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวทางการดาเนินงาน

0.103

0.077 0.116 1.333 0.185

ลักษณะผู้นา

-0.082

0.089 -0.089 -0.923 0.358

การมีส่วนร่วม

0.444

0.064 0.507 6.954 0.000*

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

0.109

0.071 0.135 1.543 0.125

การสนับสนุนจากผู้นาชุมชน
0.165
R = 0.743 R2 = 0.536 SEest = 0.468 F = 33.984 (p < 0.001)

0.061 0.218 2.691 0.008*

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวใน
ภาค
ตะวันตกของประเทศไทย มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ลั กษณะทั่ว ไปทางประชากรของกลุ่ มตัว อย่าง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 51 – 60 ปี มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ใน
ชั้นประถมศึกษา และมีระยะเวลาในการทางานมากกว่า 9 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และทักษะใน
การทาน้าตาลมะพร้าวมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การประกอบการด้านน้าตาลมะพร้าว
ของภาคตะวันตกในปัจจุบัน อาศัยประสบการณ์และทักษะในการทางานหลัก ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้
สูงมากนัก และโดยมากเป็นเพศหญิงที่มีอายุค่อนข้างมาก แต่ด้วยช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น
บุคคลเหล่านี้อาจไม่สามารถประกอบกิจการน้าตาลมะพร้าวได้ จะทาให้เกิดการขาดแคลนผู้ที่มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการทาน้าตาลมะพร้าวในอนาคต หากขาดการสนับสนุนจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานของตัวแปรอิสระด้วย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ผู้นาชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการดาเนินงานในการประกอบกิจการน้าตาลมะพร้าว ที่ระดับ
สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งหากมีการปฏิบัติหรือมีการดาเนินงานตามปัจจัยทั้ง 2 ด้ านในระดับมาก
ก็จ ะส่ งผลให้ ร ะดับ ความส าเร็ จ ของผู้ ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกสู งขึ้นด้ว ย ซึ่ง
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. จากการเปรี ย บเที ย บกั บ แนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า จากการทดสอบ
สมมติฐานของตัวแปรอิสระ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีจานวน 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม และปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากผู้ น าชุ ม ชน ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
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ผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก หากวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยสามารถนามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วม การที่กลุ่มอาชีพจะประสบความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมื อ
ของบุคคลในกลุ่มด้วยการเสนอแนวความคิดในการพัฒนาการทางานหรือแนวความคิดในการแก้ไข
ปัญหา หรือการเข้ามามีส่วนร่วมโดยการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม
เพื่อให้กิจกรรมหรืองานนั้นบรรลุผลตามเป้าหมาย ผู้นากลุ่มควรจะตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในกลุ่ม โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
กลุ่มในการประกอบกิจการต่างๆ ให้สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภิฎาภาช์ จันทรสูง (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของกลุ่มอาชีพ
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทุกครั้งด้วยความเต็มใจ มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ปรึ กษาหารื อในเรื่ องต่า งๆ อยู่ เสมอ มี การร่ ว มกั นระดมทุ นในการผลิ ต สิ น ค้า และมี การช่ ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มให้ เป็นที่รู้จัก และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
(2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพั นธุ์
บ้านข้าวสันนา ตาบลแม่คา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มให้ประสบความสาเร็จ สมาชิกกลุ่มมี
บทบาทในการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม กาหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีความภาคภูมิ ใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้ให้กับชุมชนเพื่อนารายได้ดังกล่าวมาพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับความเดือดร้อน การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสาคัญของการดารงอยู่ของกลุ่มเมล็ดพันธุ์บ้านข้าวสัน
นา เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก และก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน
ด้านการสนับสนุนจากผู้น้าชุมชน ผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่สาคัญในชุมชน
เนื่องจากต้องเป็นตัวแทนของชุมชนในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารมาถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชนได้รั บทราบและนาไปปฏิบัติ อีกทั้งต้องเป็น
ผู้ จั ด หาแหล่ ง ทุ น ในการผลิ ต และจั ด หาตลาดในการจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ของชุ ม ชน ตลอดจนเป็ น
ผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม การที่ชุมชนมีผู้นาชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดริเริ่มในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ คอยกระตุ้นให้สมาชิกทาสิ่งที่ เป็นประโยชน์ จะสามารถนาพาชุมชนให้ประสบ
ความสาเร็จได้ สอดคล้องกับ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ (2557) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การสนับสนุน
จากผู้นาชุมชนส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่มอาชีพในระดับมาก เนื่องจากผู้นาชุมชนมีส่วนในการให้
คาแนะนาในการดาเนินงานและให้กาลังใจในการทางาน ตลอดจนสอบถามปัญหาหรือความต้องการ
ของกลุ่มเพื่อนาไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยเหลือชุมชนในการจัดหางบประมาณหรือ
อุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ข้อเสนอแนะการนาผลจากงานวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยเพียง 2 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการ
น้าตาลมะพร้าวในภาคตะวันตกของประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากผู้นาชุมชน ซึ่งข้อมูลที่ได้ศึกษาเป็นกลุ่มของประชากรผู้ประกอบการน้าตาลมะพร้าวใน
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ภาคตะวันตก เท่านั้น หากกลุ่มอาชีพใดจะนาไปปรับใช้ควรพิจารณาถึงบริบทที่แตกต่างกันไปของแต่
ละกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ลักษณะงานของกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน เป็นต้น และการ
จะนาผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ควรต้องพิจารณาและคานึงถึงความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการวิจัยเป็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะในการทางานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการในกลุ่มอาชีพ
อื่นๆ
2. ควรศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการในกลุ่ม
อาชีพทาน้าตาลมะพร้าว
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการใน
กลุ่มอาชีพทาน้าตาลมะพร้าว
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข องการศึกษาที่ตั้งไว้ทุกประการ
เนื่องด้วยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
วรกมล วิเศษศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธนา เทพจิต
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้คาปรึกษาและแนะนาผลักดันให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และในการนี้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ อันเป็นสถานที่
ซึ่งหล่อหลอม ความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพ ความภาคภูมิใจ ฯลฯ องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็น
จุดเริ่มต้นของโอกาสและความสาเร็จต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
การถ่ายโอนสถานศึกษาจากสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของรัฐ แต่
ปัจจุบันยังไม่มีงานศึกษาผลของกระบวนการถ่ายโอนสถานศึกษาที่ชัดเจน จุดประสงค์ของงานวิจัย
ฉบับนี้คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ อปท. โดยใช้
กรอบแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒ นาการจัดการศึกษาของรัฐ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพเพิ่ มขึ้น งานวิจั ย ฉบั บนี้เปรี ยบเทีย บการจัด การศึก ษาระหว่ างโรงเรียนถ่า ยโอนกั บ
โรงเรียน สพฐ. ใน 4 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ กษา ได้แ ก่ บริ บ ทของพื้ น ที่
วิธีการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน ลักษณะของโรงเรียน และโครงสร้างเชิงสถาบันของการจัดการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนที่ถ่ายโอนมีความพร้อมในการจัดการศึกษามากขึ้น เพราะ
ได้รับ จัดสรรทรั พยากรตัวเงิน และครูเพิ่มขึ้น แต่โครงสร้างการจัดการศึกษาภายใต้ อปท. ทาให้
โรงเรียนมีความเป็นอิสระลดลง รวมทั้งไม่ทาให้ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น โรงเรียน
จึงไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันในช่วงเวลาที่จาเป็น และมีโอกาสถูกการเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการ
สรรหาครู ทาให้ได้รับครูไม่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้การถ่ายโอนนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การจั ดการศึกษาของรั ฐ ควรมีการผ่ อนคลายกฎระเบียบให้ โ รงเรียน อปท. มีอิส ระ รวมทั้งสร้าง
มาตรการความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้ชัดเจนมากขึ้น
คาสาคัญ: การกระจายอานาจ, การศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, เศรษฐศาสตร์
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ABSTRACT
The school transferring, from Office of the Basic Education Commission (OBEC)
to Local Administrative Organization (LAO), aims to improve efficiency in education
system. However, outcomes of transferred school have not been clearly demonstrated
among available studies. This study focuses on making economic perspective
framework attempting to make a comparative study of education provision between
LAO’s and OBEC’s school. Subsequently, better understanding in transferring context
will contribute to an appropriate recommendation for Thai education system. This
paper compares education provision by pairing LAO’s and OBEC’s school in 4 areas.
Thus, we have 8 sample schools in total. Methodology of this study is collecting
primary data from interviewed individuals who involved in educational provision
system. We conduct to investigate in 4 important factors which influencing on student
achievement, including the context of each studies area, school resources usage,
school characteristics, and institutional structures in education system.
The results reveal that, we found better student achievement among
transferred school by obtaining more financial resources and teaching staffs. But, the
operation under local jurisdiction caused transferred schools experience lower
autonomy and did not introduce more accountability in education system.
Consequently, transferred schools could not spend their budget during a necessity
period. Moreover, some of them received teaching staffs who did not meet their
demand because they were interfered by local politician. As the results, to improve
public education provision, we can demonstrate policy recommendations as follows;
local regulation should be deregulated to increase LAO’s school autonomy, and
accountability measure should be enhanced by considering student achievement as
main criteria for school performance assessment.
Keywords: Decentralization, Education, Education Achievement, Economic
บทนา
ประเทศไทยริเริ่มให้แนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดตามหลักการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2540 โดยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หลังจากนั้นได้มีการบัญญัติกฎหมายออกมาหลายฉบับเพื่อเน้นย้าหลักการกระจาย
อานาจ และทาให้แนวทางดังกล่าวมีความชันเจนมากขึ้น 1 จนในปี พ.ศ. 2545 จึงมีการประกาศแผน
1

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เปลี่ยนไปสู่แนวทางที่ปฏิบัติได้ (ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ,
2556) แม้ว่าต่อมาจะมีการบัญญัติรัฐธรรมนูญใหม่ในปี พ.ศ. 2550 แต่กระบวนการกระจายอานาจ
ทั้งระบบยังคงมีการขับเคลื่อนต่อไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการกระจายอานาจการจัดการศึกษาให้ อปท. ก็
ถูกผูกรวมไปกับกระบวนการด้วย (ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ, 2556; ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์
สุทธิ์ และคณะ, 2557)
ลั ก ษณะการกระจายอานาจด้ านการศึ กษาให้ กับ อปท. เป็น การถ่ ายโอนภารกิ จด้ า น
การศึกษาจากหน่วยงานรัฐส่วนกลางไปยัง อปท. และกระจายอานาจทางการคลังให้ อปท. สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรสาหรับจัดการศึกษาในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ภารกิจถ่ายโอนที่มีความสาคัญมาก
ที่ สุ ด คื อ ภารกิ จ การจั ด การศึ ก ษาในระบบที่ เ ป็ น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพราะเป็ น การถ่ า ยโอน
สถานศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดูแลนักเรียนกว่าเก้าล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.46 ของประชากรวัยเรียนทั้งหมดไปยัง อปท. อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนต้อง
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของโรงเรียน และความพร้อมของ อปท. ด้วย โดยโรงเรียน สพฐ. เริ่มมีการ
ถ่ายโอนเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 จนมาถึงปี พ.ศ. 2556 มีโรงเรียนที่ถ่ายโอนทั้งหมด 475 แห่ง2
การถ่ายโอนสถานศึกษาจากสังกัด สพฐ. ไปยังสังกัด อปท. นอกจากจะเกิดขึ้นจากปั จจัย
ทางการเมืองของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่นาไปสู่การเรียกร้องให้มีการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท. แล้ว (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555) แต่ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาของ
รัฐมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ดีขึ้นอีกด้วย (อุทัย
บุญ
ประเสริฐ, 2545) แต่งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนที่มีใน
ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทาให้อธิบายได้ว่าการถ่ายโอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างไร และ
ตอบสองความต้องการของท้องถิ่นได้ตามเจตนารมณ์ของการกระจายอานาจได้หรือไม่ เพราะวิธีการ
ศึกษาของงานดังกล่าวเป็นเพียงการอธิบายการบริหารจัดการโรงเรียน วิธีการสนับสนุนของ อปท. ที่
ให้แก่โรงเรี ยนถ่ายโอน และการอธิบายระดับคะแนนทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
(O-NET) ที่เกิดขึ้นภายหลังการถ่ายโอนเท่านั้น (เสงี่ยมจิต วสุวัฒนเศรษฐ์ และพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ ,
2555; ดุจดาว กลัดสุข, 2555; ดวงเนตร สาราญวงศ์ และไชยันต์ รัชชกูล , 2557; เรวดี กระโหมวงศ์
และคณะ, 2558) แต่ไม่ได้อธิบายถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีผลต่อความสั มฤทธิ์ทาง
การศึกษาของโรงเรียนอย่างไร
สาหรั บความสั มพัน ธ์ร ะหว่างการถ่ายโอนสถานศึกษากับผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาของ
โรงเรี ย น จากการวิเคราะห์ คะแนนสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนถ่ายโอน
จานวน 137 แห่ง ในช่วงปีการศึกษา 2551-2555 โดยใช้เครื่องมือ 2 แบบ ได้แก่ เครื่องมือทางสถิติ
การทดสอบที (T Test) ระหว่างคะแนน O-NET กับตัวแปรหุ่นที่แสดงถึงหน่วยงานต้นสังกัดในแต่ละปี
(ปีที่โรงเรียนยังสังกัด สพฐ. อยู่จะมีค่าเป็นศูนย์ และตั้งแต่ปีที่ถ่ายโอนเป็นต้นไปมีค่าเป็นหนึ่ง) และ
เครื่องมือทางเศรษฐมิติโดยใช้แบบจาลอง Fixed Effect เพื่อขจัดความเอนเอียงที่เกิดขึ้นจากลักษณะ
หรือบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยให้คะแนนสอบ O-NET เป็นตัวแปรตาม ส่วนตัวแปรต้นได้แก่
2

สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ[Computer file].
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ตัวแปรหุ่นแสดงถึงหน่วยงานต้นสังกัด และตัวแปรหุ่นที่แสดงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี
(Year Dummy Variable) ผลการวิเคราะห์พบว่าการถ่ายโอนไม่มีนัยสาคัญทางสถิติต่อคะแนนสอบ
O-NET ในระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90
จากการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่
ถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ทาให้พบว่ายังมีข้อจากัดในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายโอน
สถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ
และเครื่องมือทางเศรษฐมิติยังบ่งชี้ว่าการถ่ายโอนสถานศึกษาไม่มีผลต่อคะแนนสอบ O-NET ของ
โรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น การอธิบายผลดังกล่าวด้วยกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มีความ
จ าเป็ น ต่ อ ความเข้ า ใจในกระบวนการ และบริ บ ทที่ เ กิ ดขึ้ น จากการถ่ า ยโอนสถานศึ กษา เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ของการกระจายอ านาจให้ อปท. ในการจั ด การศึ ก ษา ที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
และโรงเรียน อปท. (ถ่ายโอน)
3. เพื่อให้ ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒ นาการจัดการศึกษาของรัฐ ให้มีผ ลสั มฤทธิ์ทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น
วิธีการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ การ
บริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียน และความพร้อมของนักเรียน โดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ของโรงเรียนนั้น หากโรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาได้เหมาะสมกับความพร้อมของ
นักเรียน จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น ในขณะที่ความพร้อมนักเรียนนั้น หาก
นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากกว่า จะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาที่ดีกว่านักเรียนที่ไม่มีความ
พร้อม เมื่อได้รับการศึกษาในลักษณะเดียวกัน (Gleww, & Kremer, 2006; Gleww et al., 2011)
การบริ ห ารจั ดการทรั พยากรของโรงเรียนให้ เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียนนั้ น
ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของทรัพยากรที่เป็นตัวเงินของโรงเรี ยน ทักษะการบริหารของผู้อานวยการ
สถานศึกษา จานวนครูที่เพียงพอและมีคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนต้องมีขนาดที่ทาให้การบริหาร
จัดการเกิดความประหยัดต่อขนาด ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ต่างกัน (Chaiyuth et al.,
2005; Glewwe et al., 2011; ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ, 2556)
ทางด้านความพร้อมของนักเรียนถูกกาหนดโดยภูมิหลังของครัวเรือนนักเรียน โดยนักเรียน
ที่ ม าจากครั ว เรื อ นที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี มั ก จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม จากผู้ ป กครอง
(Hofferth, & Sanberg, 2001; Lareau, 2011) หรือนักเรียนที่ผู้ปกครองมีการศึกษาสูงกว่า มักจะ
ได้รั บ การเอาใจใส่ เลี้ ย งดูที่ ดีกว่า (Mikulecky, 1996; Bianchi, & Robinson, 1997; Hofferth, &
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Sanberg, 2001) ทาให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในโรงเรียนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรือมีการศึกษาไม่สูงนัก ทั้งนี้งานวิจัยส่วนใหญ่มีข้อสมมติว่านักเรียนใน
พื้นที่เดียวกันมักมีภูมิหลังของครัวเรือนไม่ต่างกันมากนัก
การถ่ า ยโอนสถานศึ ก ษาจากสั ง กั ด สพฐ. ไปยั ง สั ง กั ด อปท. ท าให้ โ ครงสร้ า งการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ สพฐ. เปลี่ยนไปเป็น
ภายใต้การกากับดูแลของ อปท. ซึ่งส่งผลต่อวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม สาหรับผลกระทบทางตรงนั้น โรงเรียนจะได้รับทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น โดย อปท. ต้น
สังกัดที่รับถ่ายโอนมีการสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน หากเปรียบเทียบเป็นงบประมาณรายจ่ายต่อ
หัวนักเรียนที่โรงเรียนได้รับในปี พ.ศ. 2556 พบว่า อปท. จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัด
58,772 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่ สพฐ. จัดสรร 32,841 บาทต่อคนต่อปี3 (ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
และคณะ, 2558)
สาหรั บ ผลกระทบทางอ้อม โครงสร้างการจัดการศึกษาที่เปลี่ ยนไปส่ งผลต่อวิธีบริห าร
งบประมาณของโรงเรียนผ่านปัจจัยเชิงสถาบัน 3 ปัจจัย ดังนี้
1. การถ่ายโอนสถานศึกษาทาให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ที่มีคุณภาพ
แตกต่างไปจากเดิมได้ ดังนั้นเมื่อทางเลือกในตลาดบริการทางการศึกษาในท้องถิ่น (Local Education
Market) เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนในพื้นที่จะเกิดแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพเพื่อดึงดูดให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลานเข้ามายังโรงเรียนของตน (Bayer, & McMillan, 2010) ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนใช้
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียน และความต้องการภายในท้องถิ่น (McGinn, &
Welsh, 1999; The World Bank, 2007)
2. โครงสร้ า งการจั ด การศึ ก ษาภายใต้ อปท. ท าให้ ค วามเป็ น อิ ส ระของโรงเรี ย น
เปลี่ยนไป โดยโรงเรียนถ่ายโอนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณลดลง เนื่องจากสูญเสียความ
เป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนตัวผู้มีอานาจบริหารจัดการบุคลากรครูของโรงเรียน จาก
เดิมที่เป็นของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ไปเป็นผู้บริหาร อปท.
ทั้งนี้หากโรงเรียนขาดความเป็นอิสระหรือขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียน และความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ (The World Bank, Ibid; Honig, & Rainey, 2012)
3. การมาอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ อปท. ทาให้ความรับผิดรับชอบของโรงเรียน
เปลี่ยนไป จากเดิมที่ต้องจัดการศึกษาตามแนวทางที่กาหนดโดย สพฐ. ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทุก
โรงเรี ย นในสั งกัด มาเป็ น จั ดการศึกษาตามนโยบายของผู้ บริห าร อปท. ซึ่งมีลั กษณะแตกต่างกัน
ระหว่างท้องถิ่น ดังนั้ น หากผู้ บริหาร อปท. ต้นสังกัดมีนโยบายกาหนดมาตรการและแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน รวมทั้งผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
ร่วมในการจัดการศึกษา สามารถสร้างหลักประกันว่าโรงเรียนจะใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมกับความ
พร้อมของนักเรียน และความต้องการของท้องถิ่น (The World Bank, 2007; Figlio, & Loeb, 2011)
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ดังนั้ น การวิเ คราะห์ ผ ลของการถ่า ยโอนสถานศึ กษาที่มีต่ อผลสั มฤทธิ์ข องโรงเรียน จึ ง
จาเป็นต้องเปรียบเทียบวิธีบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียนถ่ายโอน กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่เดียวกัน เพื่อควบคุมความพร้อมของนักเรียน เพื่อสืบค้นเงื่อนไขที่ทาให้การบริหารทรัพยากรของ
โรงเรียนนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ผลของการถ่ายโอนมี
ความชัดเจนมากขึ้น ต้องมีการควบคุมบริบทของท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นที่มีลักษณะต่างกันสะท้อนถึ ง
คุณภาพบริการสาธารณะที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งการจาแนกลักษณะท้องถิ่นจะพิจารณาจากลักษณะ
ของความเป็นเมือง (Oates, 1969)
จากกรอบแนวคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ที่ ก ล่ า วไปทั้ ง หมดข้ า งต้ น สามารถสร้ า งรู ป แบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายโอนสถานศึกษาจากสังกัด สพฐ. ไปสังกัด อปท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของโรงเรียนได้ตามรูปที่ 1
การถ่ายโอน
สถานศึกษา
ส่งผล
ทางอ้อม

ส่งผล
ทางตรง
ทางเลือกผู้ปกครองและการ
แข่งขันของโรงเรียน
ความเป็นอิสระของโรงเรียน
ความรับผิดรับชอบใน
กระบวนการจัดการศึกษา

การบริหารทรัพยากร
ของโรงเรียน
- ทรัพยากรตัวเงิน
- คุณภาพผู้บริหาร
- จานวนครู

- คุณภาพครู

ส่งผล

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

- ขนาดของโรงเรียน
ส่งเด็กเข้าเรียน

ภูมิหลังครัวเรือน
นักเรียน/ลักษณะ
ท้องถิ่น

ส่งผล

ความพร้อม
ของนักเรียน/ความ
ต้องการท้องถิน่

ปัจจัยภายนอก

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายโอนสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
ตัว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึก ษาครั้ ง นี้ ท าการเลื อ กจากฐานข้ อ มู ล คะแนนสอบ O-NET ราย
โรงเรียน ในกลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551-2557 ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวมีประชากรคือ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนถ่ายโอนที่ มีคะแนนสอบครบถ้วนทุกปีจานวน 26,812 แห่ง โดยมี
ข้อมูลแสดงถึงพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ในหน่วยเล็กที่สุดคือ “อาเภอ” และมีข้อมูลแสดงถึงลักษณะของ
ท้องถิ่น ที่โ รงเรี ยนตั้งอยู่ ซึ่งแบ่ งเป็น “เมือง” กับ “ชานเมือง” และการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราการ
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เปลี่ยนแปลงของคะแนนสอบเฉลี่ยต่อปีเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียน หากมี
ค่าเป็นบวกหมายถึงโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากมีค่าเป็นลบหมายถึงมีผลสัมฤทธิ์
ที่ลดลง ดังนั้นการศึกษาผลของการถ่ายโอนสถานศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จะวิเคราะห์
จากโรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด 8 แห่ง ในพื้นที่ 4 อาเภอ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะของพื้นที่ และโรงเรียนที่ทาการศึกษา
ท้องถิ่น

พื้นที่
ประเภทของโรงเรียน
คะแนน O-NET*
สพฐ.
เพิ่มขึ้น
อาเภอแห่งที่ 1
จังหวัดนนทบุรี
อปท. (ถ่ายโอน)
ลดลง
เขตเมือง
สพฐ.
ลดลง
อาเภอแห่งที่ 2
จังหวัดภูเก็ต
อปท. (ถ่ายโอน)
เพิ่มขึ้น
สพฐ.
เพิ่มขึ้น
อาเภอแห่งที่ 3
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อปท. (ถ่ายโอน)
ลดลง
เขตชานเมือง
สพฐ.
ลดลง
อาเภอแห่งที่ 4
จังหวัดนครปฐม
อปท. (ถ่ายโอน)
เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอ้างอิงจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของคะแนน O-NET ในช่วงปีการศึกษา
2551-2557 หากมีค่าเป็นบวกหมายถึง “เพิ่มขึ้น” และหากมีค่าเป็นลบหมายถึง “ลดลง”

สาหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอน และโรงเรียน สพฐ. โดยบุคคลที่ทาการ
สัมภาษณ์นั้ นแบ่งตามกรอบแนวคิดของธนาคารโลก (The World Bank, 2007) ซึ่งจาแนกเป็น 4
กลุ่ม ได้แก่ รัฐบาล โรงเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการโรงเรียน ดังนั้นบุคคลที่ถูกเลือกในการสัมภาษณ์
ของโรงเรียนแต่ละสังกัดมีดังนี้
สาหรับโรงเรียนถ่ายโอน ในแต่ละพื้นที่จะสัมภาษณ์ (1) นายก อปท. หรือผู้อานวยการ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก องการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ในฐานะตั ว แทนของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น (2)
ผู้อานวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน และเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ (3) ผู้ปกครอง หรือผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับโรงเรียน สพฐ. จะสัมภาษณ์ (1) ข้าราชการสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สนผ.) ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน สพฐ. ทุกแห่ง ส่ วนในแต่ละ
พื้น ที่นั้น จะสัมภาษณ์ (2) ผู้ อานวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บริห ารโรงเรียน และเลขานุการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน และ (3) ผู้ ปกครอง หรือผู้ แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดของบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 บุคคลที่ทาการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รัฐบาล
โรงเรียน
ผู้ปกครอง
กรรมการโรงเรียน

(1)
(2)
(3)
(2)
(3)

โรงเรียนถ่ายโอน
นายก อปท. หรือ ผู้อานวยการ หรือ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสถานศึกษา (เลขาฯ)
ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน สพฐ.
(1) ข้าราชการ สนผ.
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษา
(3) ผูแ้ ทนผู้ปกครองในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษา (เลขาฯ)
(3) ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยข้อคาถามต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางการรวมรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นสืบค้นลักษณะของปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนเพิ่มขึ้นตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี สาหรับเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
นั้น ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะสอบถามข้อมูลจนกระทั้งผู้สัมภาษณ์หมดข้อสงสัย และได้รับคาตอบ
ที่สอดคล้องกันในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด (Data Saturation) นอกจากนี้จะมีการใช้คาถามเดียวกัน
เพื่อถามกลุ่มบุคคลที่ต่างกัน ทาให้นาเข้ามูลที่ได้จากแหล่งที่ต่างกัน มาใช้ ตรวจสอบความแน่นอนของ
ข้อมูล (Data Triangulation) เทคนิคดังกล่าวจะทาให้ข้อมูลที่ได้จะมีความเอนเอียงน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
การกระจายอานาจให้ อปท. จัดการศึกษา ในรูปแบบการถ่ายโอนสถานศึกษานั้น เป็น
ช่องทางหนึ่งที่ทาให้โรงเรียน สพฐ. ที่ขาดแคลนทรัพยากรสาหรับการจัดการศึกษา ได้รับทรัพยากร
เพิ่มเติมจาก อปท. ต้นสังกัดที่รับถ่ายโอน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในช่วงเริ่มต้นประกาศให้มีการถ่าย
โอนสถานศึกษาประมาณปี พ.ศ. 2549-2552 แรงจูงใจที่ทาให้โรงเรียนตัดสินใจถ่ายโอนสถานศึกษา
ประกอบด้วย 2 ปัจจั ย โดยปัจ จัยแรกคือ ความขาดแคลนงบประมาณ และบุคคลากรครู ที่ทาให้
โรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะ สพฐ. มีโรงเรีย นในสังกัด
จานวนมาก และมีงบประมาณที่จากัด ทาให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทุกแห่งมีความ
พร้ อ มในจั ด การศึ ก ษาได้ หรื อ ไม่ ส ามารถจั ด สรรทรั พ ยากรได้ ทั น ในช่ ว งเวลาที่ โ รงเรี ย นมี ค วาม
จาเป็นต้องใช้ ดังนั้นโรงเรียนจึงเลือกถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ที่มีความพร้อมของงบประมาณมากกว่า
สาหรับปัจจัยที่สองคือ โรงเรียนไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากรจากชุมชน จากการศึกษาพบว่า
โรงเรียน สพฐ. ที่สามารถระดมทรัพยากรจากชุมชน หรือจากศิษย์เก่ามาก จะสามารถชดเชยความ
ขาดแคลนของตนได้ และเลือกที่จ ะไม่ถ่ายโอนไปยังสั งกัด อปท. ทั้งนี้ ภายหลั งจากมีการดาเนิน
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ทาให้โรงเรียน สพฐ. ได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนมาก ทาให้หลังจากปีดังกล่าวจึงไม่ค่อยมีโรงเรียนถ่ายโอน
เมื่อโรงเรียนได้ถ่ายโอนมายังสังกัด อปท. แล้ว จากการศึกษาพบว่า ผลทางตรงจากการ
ถ่ายโอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน คือ โรงเรียนได้รับทรัพยากรที่เป็น
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ตัวเงิน เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับ จัดสรรครูจนครบตามเกณฑ์อัตรากาลัง หรืออย่างน้อยโรงเรียนได้รับ
จัดสรรครูเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมทั้งได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการ ทาให้โรงเรียนมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา และมีกาลังครูมากพอในการดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทางด้านผลทางอ้อม
จากการถ่ายโอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน คือ เมื่อโรงเรียนมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น ทาให้โรงเรียนมีความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย สังเกตได้จาก
โรงเรียนถ่ายโอนตัวอย่างทุกแห่งมีจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ไม่
เปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มลดน้อยลง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนถ่ายโอนจะมีความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่เพิ่มขึ้ น และ
ทาให้มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ แต่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นนั้น ยังไม่สามารถแข่งขัน
ได้กับโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ ประกอบกับผู้ปกครองได้รับสิทธิเข้าถึงการศึกษาของรัฐได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาให้ต้นทุนการเข้าถึงโรงเรียนถ่ายโอนกับโรงเรียน สพฐ. ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้ป กครองส่ วนใหญ่ที่ส่ งบุ ตรหลานของตนเข้ามายังโรงเรียนถ่ายโอน ยังคงเป็นกลุ่ มที่มีฐ านะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีนัก ซึ่งไม่มีรายได้มากพอในการสนับสนุนให้บุตรหลานมีความพร้อมในการเรียนรู้มากนัก
ทาให้นักเรียนในโรงเรียนถ่ายโอนจึงเป็นเด็ กที่มีความพร้อมต่า โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง
ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีสัดส่วนของประชากรแฝงสูง เพราะมีแรงดึงดูดให้คนจากพื้นที่อื่นย้ายเข้ามาทางาน
ภายในพื้นที่ โดยส่วนมากผู้ปกครองที่ย้ายเข้ามาทางานที่ได้รับรายได้ค่อนข้างต่าจะส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนรัฐ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีความพร้อมน้อยกว่าเด็กยากจนในพื้นที่
สาหรับ ความเป็นอิสระของโรงเรียนถ่ายโอน นอกจากโรงเรียนจะสูญเสี ยความเป็นนิติ
บุ คคล รวมทั้งมี ร ะเบี ย บกาหนดกรอบวงเงิน การใช้ จ่าย และกาหนดวิธีก ารเบิก จ่ายงบประมาณ
โรงเรียน ซึ่งทาให้โรงเรียนขาดอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณของตนแล้ว ผลการศึกษายังพบ
อีก ว่ า ทรั พ ยากรที่ โ รงเรี ย นถ่ า ยโอนได้ รั บ เพิ่ ม เติ ม จาก อปท. ต้ น สั ง กั ด นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง ถู ก ก าหนด
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายโดยหน่วยงานส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และอีกส่วนหนึ่ง
ถูกกาหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายโดยผู้บริหาร อปท. ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน สพฐ. แล้ว
โรงเรียนถ่ายโอนจึงไม่สามารถชดเชยความเสียเปรียบของตนได้ด้วยทรัพยากรที่ได้รับเพิ่มขึ้น มากไป
กว่านี้ อปท. ในภาพรวมมีการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ล่าช้า ทาให้โรงเรียนไม่
สามารถใช้จ่ายเพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนได้ทันเวลา เนื่องจากเป็นรายได้หลักของสถานศึกษา
จากการศึกษาลักษณะของโรงเรียนถ่ายโอนที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นพบว่า โรงเรียนเหล่านี้
สามารถชดเชยข้ อ จ ากั ด ของการบริ ห ารจั ด การงบประมาณได้ หากผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษามี
ความสามารถในการจัดการที่ดี โดยวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละครั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือมี
วิธีการใช้จ่ ายให้มีสภาพคล่องได้มากขึ้น นอกจากนี้หากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรให้กับโรงเรียน จะทาให้โรงเรียนมีทรัพยากรที่สามารถเก็บไว้ใช้
ในยามที่ได้รับงบประมาณล่าช้า หรือมีความจาเป็นเร่งด่วนได้ ดังนั้นคุณภาพของผู้บริหาร และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนถ่ายโอนสามารถบริหารจัดการงบประมาณของตนให้
พร้อมต่อการจัดการศึกษาได้
สาหรับอิสระในการบริหารจัดการบุคลากรครู ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า เมื่ออานาจ
การตัดสินใจในการบรรจุ หรือแต่งตั้งครูของโรงเรียนถ่ายโอน เปลี่ยนมาเป็นของผู้บริหาร อปท. นั้น มี
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โอกาสที่การจัดสรรครูจะถูกการเมืองท้องถิ่นแทรกแซง ทาให้โรงเรียนได้รับจัดสรรครูที่มีคุณภาพไม่
ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ยังค้นพบข้อจากัดอีกประการหนึ่งคือ อปท. อาจไม่สามารถจ้างครู
ให้แก่โรงเรียนได้ครบตามเกณฑ์อัตรากาลัง เพราะระเบีย บงบประมาณของ อปท. กาหนดเพดาน
วงเงินงบประมาณรายจ่ายสาหรับจ้างพนักงานท้องถิ่นให้ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด ดังนั้ น เพื่อให้โ รงเรียนมีครูครบตามเกณฑ์ อปท. ต้องจ้างเป็นพนักงานอัตราจ้าง ซึ่งเป็น
ตาแหน่งที่ไม่มีความมั่นคง และไม่มีความก้าวหน้าทางอาชี พ ดังนั้นครูสัญญาจ้างจึงมักมีการย้ายงาน
ออกบ่อย เพื่อไปแสวงความก้าวหน้าทางอาชีพที่ดีกว่า เป็นเป็นผลให้โรงเรียนได้รับจัดสรรแต่ครูใหม่ที่
ไม่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
เมื่อพิจ ารณาถึงคุณภาพของครูในโรงเรียนถ่ายโอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
พบว่ า โรงเรี ย นสามารถหลี ก เลี่ ย งการแทรกแซงจากการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ได้ เพราะผู้ อ านวยการ
สถานศึ ก ษาสามารถเข้ า ถึ ง นายก อปท. ได้ เ ป็ น การส่ ว นตั ว หรื อ สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยครูในพื้นที่ได้เป็นการส่วนตัว ทาให้โรงเรียนได้รับจัดสรรครูฝึกสอนในวิชากลุ่มสาระที่
โรงเรียนต้องการ หรือมีคุณภาพที่ใกล้เคียงความต้องการมากที่สุด สาหรับกรณีที่โรงเรียนถ่ายโอนยัง
ไม่มีครูครบตามวิชากลุ่มสาระ หากบุคลากรครูที่โรงเรียนมีอยู่มีประสบการณ์หรือความชานาญในการ
สอนสูง จะสามารถชดเชยความเสียเปรียบดังกล่าวได้ นอกจากนี้หากโรงเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชน
สามารถสะท้อนความต้องการครูที่มีคุณภาพให้ผู้บริหาร อปท. ทราบได้ และ อปท. มีทรัพยากรที่
เพียงพอ โรงเรียนจะได้รับจัดสรรครูที่ตรงกับความต้องการของตนเอง และท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้โรงเรียนไม่ได้รับจัดสรรครูในวิชากลุ่มสาระที่ต้องการ เป็นเพราะตั้งแต่ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันตลาดแรงงานมีความขาดแคลนครูในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เป็นจานวนมาก
สาหรับความรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบนโยบายของโรงเรียนถ่าย
โอนกับโรงเรียน สพฐ. พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยนโยบายทางการศึกษาของ อปท. เปิดโอกาส
ให้สะท้อนถึงความต้องการของท้องถิ่นมากกว่า ซึ่งอาจให้ความสาคัญในมิติอื่น ๆ โดยไม่ได้เน้นในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นหลัก เช่น นโยบายใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม
ในพื้นที่ หรือมีนโยบายพัฒนาทักษะที่จาเป็นในตลาดแรงงานภายในพื้นที่ เป็นต้น ในขณะที่ สพฐ. มี
นโยบายกาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กาหนดเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ชัดเจน คือ โรงเรียน
ต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคะแนนสอบ O-NET เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ากว่าร้อยละ 54
ระดับการรับรู้ข่าวสารของผู้ปกครองเกี่ยวกับ นโยบายทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ปกครองในโรงเรียนถ่ายโอนได้มีการรับรู้ที่ดีกว่า เพราะนายก อปท. มักประชาสัมพันธ์นโยบายของ
ตนให้ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบในวันที่โรงเรียนจัดปฐมนิเทศ ในขณะที่ผู้ปกครองของโรงเรียน
สพฐ. มีข้อมู ล ไม่ส มบู ร ณ์เ กี่ย วกั บ โครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยผู้ ปกครองไม่ท ราบถึ งหลั ก ประกั น
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่บุตรหลานของตนได้รับ ทราบเพียงแต่เป็นสิทธิของประชาชนที่จะได้รับ
การศึกษาของรัฐ โดยที่โรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมเท่านั้น

4

การสัมภาษณ์ถึงนโยบายทางการศึกษาของ สพฐ. จากัดอยู่ที่โครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นหลัก
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เมื่อเปรียบเทียบช่องทางที่ผู้ ปกครองสามารถสะท้อนความต้องการของตนให้ผู้ กาหนด
นโยบายรับทราบพบว่า ผู้ปกครองจะใช้โรงเรียนเป็นช่องทางสะท้อนความต้องการ ดังนั้นในกรณีของ
โรงเรียน สพฐ. จะมีเส้นทางที่ยาวกว่า เพราะโรงเรียนต้องส่งต่อไปยังเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นเขต
พื้นที่การศึกษาต้องส่งต่อไปยัง สพฐ. จะทาให้ สพฐ. รับรู้ถึงความต้องการดังกล่าว ในขณะที่โรงเรียน
ถ่ายโอนนั้น โรงเรียนสามารถสะท้อนไปยังผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงความต้องการได้ในขั้นตอนเดียว
ทางด้านความชัดเจนของนโยบายการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ทั้งโรงเรียนถ่ายโอน และ
โรงเรียน สพฐ. รับทราบถึงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างชัดเจน เพราะโรงเรียนถ่ายโอนต้อง
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาสามปีของ
อปท. ต้นสังกัด จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับจัดการเรียนการสอนได้ เช่นเดียวกับโรงเรียน
สพฐ. ที่ต้องจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสี่ปีของ
สพฐ. แต่สิ่งที่นโยบายของ อปท. และ สพฐ. ยังขาดความชัดเจนคือ ไม่มีมาตรการกาหนดความรับผิด
รับชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน และขาดบุคลากรจัดทาระบบนิเทศในสถานศึกษา
กรณีที่โ รงเรี ย นไม่ส ามารถจั ดการศึกษาได้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มากไปกว่านี้ กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานใน อปท. ที่มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ยังมีภารกิจด้านอื่นที่ต้องรับผิดชอบ เช่น งานประเพณี งานทางศาสนา หรืองาน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถทาภารกิจในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่
ทางด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
นั้น ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ถ่ายโอนกับโรงเรียน สพฐ. มีลักษณะไม่แตกต่างกัน ส่วนมากจะมีบทบาทในการช่วยโรงเรียนระดม
ทรัพยากร หรืออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเท่านั้น จากการสัมภาษณ์แสดงให้
เห็นหลักฐานว่า ในทางปฏิบัติจริงผู้อานวยการสถานศึกษา และครูเป็นผู้จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปี จากนั้นจึงจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนเพื่อให้ รับ ทราบแผนและทาการเห็นชอบเท่านั้น สาเหตุที่ทาให้ การจัดตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ทาให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนมีมากขึ้น ประกอบด้วย 2
สาเหตุ ดังนี้ การมีส่วนร่วมแต่ละครั้งมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้น โดยผู้ปกครองจาเป็นต้องลางานมา
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ท าให้ ข าดรายได้ นอกจากนี้ ผู้ ป กครอง และชุ ม ชนยั ง ขาดความรู้ ใ นการจั ด
การศึกษา จึงมอบอานาจการตัดสินใจหลักให้แก่ผู้อานวยการสถานศึกษา กับครูในโรงเรียน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การถ่ายโอนสถานศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของรัฐ
โดยโรงเรียนถ่ายโอนสามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นได้ จากการได้รับงบประมาณ
และบุคลากรเพิ่มขึ้นจาก อปท. ต้นสังกัด ประกอบกับนโยบายการศึกษาของ อปท. เปิดโอกาสให้
สะท้อนถึงความต้องการของท้องถิ่น ทาให้โรงเรียนมีทรัพยากรที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
และสามารถใช้ทรัพยากรได้ตรงกับความพร้อมของนักเรียน หรือความต้องการของท้องถิ่นได้มากขึ้น
อีกด้วย ซึ่งผลการศึกษานี้มีความสอดคล้อง และเพิ่มความสามารถในการอธิบายให้กับงานศึกษา
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้ฟังก์ชันการผลิตทางการศึกษาของ Chaiyuth et al.
(2005), Glewwe et al (2011) และชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ (2556)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนถ่ายโอนจะมีคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ทาให้มี
คุณภาพมากพอที่จะสามารถแข่งขันกับโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ได้ เพราะโรงเรียนประสบ
กับอุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1. ข้อจากัดการจัดการศึกษาภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกฎระเบียบที่ไม่
เอื้อให้โรงเรียนในสังกัด อปท. มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณของตน รวมทั้ง อปท. มีการ
จัดสรรงบประมาณที่เป็นรายได้หลักของสถานศึกษาล่าช้า ทาให้โรงเรียนไม่สามารถเบิกจ่ายเงินรายได้
ตรงกับช่วงเวลาที่มีความจาเป็นต้องใช้ นอกจากนี้กฎระเบียบที่กาหนดให้อานาจการบริหารจัดการ
บุคลากรครูเป็นของผู้บริหารท้องถิ่ น แต่ไม่มีมาตรการกาหนดความรับผิดรับชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ทาให้การจัดสรรบุคลากรครูอาจถูกแทรกแซงโดยการเมืองท้องถิ่นได้
ซึ่งทาให้โรงเรียนได้รับจัดสรรครูที่ไม่มีคุณภาพ หรือมีคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการ
2. ข้อจ ากัดในตลาดแรงงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปัจจุบัน
ตลาดแรงงานขาดแคลนครูที่จบวิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็น
จานวนมาก ทาให้โรงเรียนขาดครูในวิชากลุ่มสาระดังกล่าวเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ความขาด
แคลนเจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศ และภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนการศึ กษาของ อปท. มีภารกิจอื่น
นอกเหนือการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ทาให้ อปท. ไม่มีบุคลากรเพียงพอสาหรับสนับสนุนโรงเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เพียงพอ
3. ข้อจากัดของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองและชุมชนยัง
ขาดทักษะหรือความรู้ที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในแต่ละครั้งมีต้นทุนที่
ต้องเผชิญ ทาให้ผู้ปกครองและชุมชนขาดแรงจูงในการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ลักษณะการอุดหนุนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ไม่ทาให้ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่ว มในการจัด
การศึกษาผ่านการจ่ายภาษีท้องถิ่น จึงไม่เกิดความรับผิดรับชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของบุตรหลานตน
ข้อจากัดดังกล่าวสามารถยืนยันกรอบแนวคิดของ The World Bank (2007) ว่า ความเป็น
อิส ระของโรงเรี ย น และความรั บ ผิ ดรับชอบในการจัดการศึกษา เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน โดยทาให้เกิดหลักประกันว่าทรัพยากรจะถูกใช้ไปได้ตรงกับ
ความพร้อมของนักเรียน หรือความต้องการในท้องถิ่น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็ นว่า เมื่อ
โรงเรียนขาดความเป็นอิสระ และขาดมาตรการกาหนดความรับผิดรับชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ที่ชัดเจน ทาให้โรงเรียนไม่สามารถใช้ทรัพยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาได้ตามที่
ต้องการ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้การเมืองท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงการจัดสรรบุคลากรครู ทาให้
โรงเรีย นไม่ได้รั บ ครูที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ทั้งนี้ ผลของงานศึกษาศึกษาจานวนมากบ่งชี้ว่า
คุ ณ ภาพของครู เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ต่ อ การเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย น ( Mong, 1994; DarlingHammond, 2000; Chaiyuth et al., 2005)
ดังนั้นเพื่อให้การถ่ายโอนสถานศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของรัฐ
จาเป็นต้องผลักดันให้โรงเรียนภายใต้กากับของ อปท. มีอิสระในการบริหารจัดทรัพยากรของตนเอง
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ร่วมไปกับการสร้างความรับผิดรับชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อกากับให้มีการใช้
ทรัพยากรได้ตรงการความพร้อมของนักเรียน และความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ อปท. ต้องกาหนดมาตรการความ
รับผิดรับชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริหาร อปท. และบุคลากรของโรงเรียน โดย
สร้างวิธีการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาที่พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหลัก
2. ศึกษาให้เข้าใจถึงระบบภาษีท้องถิ่นให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อออกแบบแนวระบบภาษี
ให้สะท้อนถึงสัดส่วนที่ อปท. ใช้จ่ายไปสาหรับให้บริการทางการศึกษาในท้องถิ่น สาหรับกระตุ้นให้
ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของในการจัดการศึกษาภายในพื้นที่
นอกจากนี้รัฐควรวางแผนการผลิตบุคลากรครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และ อปท. ต้อง
ทบทวนถึงภารกิจหน้าที่การสนับสนุนการจัดการศึกษาของตน เพื่อวางแผนบุคลากรให้พร้อมสาหรับ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในท้องถิ่น
บรรณานุกรม
1. หนังสือ
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. (2555). การปฏิรูปการกระจายอานาจและการจัดการท้องถิ่น , ชุดหนังสือ การ
สารวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. กรุงเทพฯ, เปนไท.
Figlio, D., & Loeb, S. (2011). Handbook of the Economics of Education: School
accountability. 3(8), 383-417.
Glewwe, P., & Kremer, M. (2006). Handbook of the Economics of Education: Schools,
teachers, and education outcomes in developing countries. vol.2, 9451017.
Lareau, A. (2011). Unequal childhoods: Class, race, and family life. University of
California Press.
Mikulecky, L. (1996). Family literacy: Parent and child interactions. Family Literacy:
Directions in Research and Implications for Practice. US Department of
Education.
2. บทความจากวารสาร
ดวงเนตร สาราญวงศ์ และไชชันต์ รัชชกูล . (2557). ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ปีที่ 6
ฉบับที่ 11, 149-170.
ดุ จ ดาว กลั ด สุ ข . (2555). การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชลบุ รี .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3. 191-211.
Bianchi, S. M., & Robinson, J. (1997). What did you do today? Children's use of time,
family composition, and the acquisition of social capital. Journal of Marriage
and the Family, 332-344.

444

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. Education
Policy Analysis Archives, 8, 1.
Hofferth, S. L., & Sandberg, J. F. (2001). How American children spend their time.
Journal of Marriage and Family, 63(2), 295-308.
Honig, M. I., & Rainey, L. R. (2012). Autonomy and school improvement what do we
know and where do we go from here?. Educational Policy. 26(3), 465-495.
Monk, D. H. (1994). Subject area preparation of secondary mathematics and science
teachers and student achievement. Economics of Education Review, 13(2),
125-145.
Oates, W. (1969). The effects of property taxes and local public spending on property
values: An empirical study of tax capitalization and the Tiebout hypothesis.
Journal of Political Economy, 957-971.
3. รายงานการวิจัย
ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ดวงมณี เลาวกุล ศุภชัย ศรีสุชาติ แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และศศิวิมล วรุณศิริ
ปวีณวัฒน์. (2556). โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2553.
เสนอต่อ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).
ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ดวงมณี เลาวกุล ศุภชัย ศรีสุชาติ แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และศศิวิมล วรุณศิริ
ปวีณวัฒน์. (2557). โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 2. เสนอต่อ
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).
ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ดวยมณี เลาวกุล ศุภชัย ศรีสุชาติ แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และศศิวิมล วรุณศิริ
ปวีณวัฒน์. (2558). บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 25512556. เสนอต่อ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพเยาวชน (สสค.).
เรวดี กระโหมวงศ์ สุจิตรา จรจิต พลรพี ทุมมาพันธ์ และจิราภรณ์ เรืองยิ่ง . (2558). การกระจาย
อานาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ . ชุดโครงการ
นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเซีย ระยะที่ 2. เสนอต่อ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ศุภ ชั ย ศรี สุ ช าติ แก้ว ขวั ญ ตั้ง ติพงศ์กู ล อนิณ อรุณเรือ งสวัส ดิ์ และนรา แป้ นประหยัด . (2556).
โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ. เสนอต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อุทัย บุญประเสริฐ. (2545). การกระจายอานาจด้านการศึกษาในประเทศไทย.
Bayer, P. J., & McMillan, R. (2010). Choice and competition in education markets.
Economic Research Initiatives at Duke (ERID), Working Paper, (48).
Chaiyuth P., Dow M., Plearnpit S. and Sirilaksana K. (2005). Efficiency of public
expenditure in education. Technical Consultancy for the Country
Development Partnership Program-Component 1A, June 30.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

445

Glewwe, P. W., Hanushek, E. A., Humpage, S. D., & Ravina, R. (2011). School resources
and educational outcomes in developing countries: A review of the
literature from 1990 to 2010. National Bureau of Economic Research.
McGinn, N., & Welsh, T. (1999). Decentralization of education: why, when, what and
how?. UNESCO.
The World Bank (2007), What is School-Based Management. Washington, DC.
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ
เสงี่ยมจิต วสุวัฒนเศรษฐ์ และพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ . (2555). การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนที่
ถ่ายโอนไปยังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ . เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริโภคและพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความเห็นของผู้บริโภค
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส 3) การเปรียบเทียบความเห็นของผู้บริโภค
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการซื้อ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (การทดสอบ
ด้วยค่าสถิติ t การทดสอบด้วยค่าสถิติ F)
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุในระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพ
โสด มีการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท เคยซื้อเครื่องปรุงรส 179 คน ไม่เคยซื้อเครื่องปรุง
รส 221 คน ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส พบว่า
ประเภทเครื่องปรุงที่เคยซื้อมากที่ สุด ได้ แ ก่เครื่องปรุงประเภทพวกแกงในรู ปซอง ในส่วนของ
การศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รส พบว่ า ทุ ก ปั จ จั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันในส่วนของการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภค
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันในบางด้าน
คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
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ABSTRACT
The objectives of this survey research were to study. 1) personal factors and
purchasing behavior of condiment products of 400 consumers in Bangkok Metropolitan.
2) their opinion on marketing mix factors of condiment products. 3) compare their
opinion personal factor of consumers on marketing mix factors of condiment products.
Sample size included 400 consumers . Questionnaire was used as a tool to collect the
data . Statistics used to analyze the data included both descriptive statistics ( frequency
, percentage, mean, standard deviation ) and inferential statistics (t-test, F-test )
Results from research revealed that the majority of respondents were female,
single, 20-29 years of age, below bachelor degree graduates, working as government
officials/ government enterprise’s employees with monthly income between 10,00120,000 baht. 179 of them did purchase condiment products but 221 of them did not
purchase condiment products. Study of their behavior showed that the product
purchased was curry condiment pack. Study of marketing mix indicated that the scores
on the opinion of marketing mix (product, price, place and promotion) were high and
consistent. The study also showed that consumers with different personal factors did
differ in their opinion on the marketing mix in some aspects.
Keywords: Marketing Mix, Purchasing Behavior, Condiment Products
บทนํา
อาหารไทยถึงจะมีรสชาติจัดจ้านและเป็นอาหารที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งเปรี้ยว หวาน มัน
เค็ม เผ็ดและจืด ให้ได้ลิ้มลองกัน ทั้งที่เป็นอาหารไทย 4 ภาค ตลอดจนอาหารอื่นๆ ที่ทําเพื่อขาย
และรับประทานกันโดยทั่วๆ ไป เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่นิยมกันมากในการประกอบหรือปรุงอาหารไทย
และอาหารทั่วๆ ไป ก็คือ การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อทําให้ได้รสชาติของอาหารตามต้องการ มี
รสชาติที่ดียิ่งขึ้น ได้รสชาติอร่อย กลมกล่อมขึ้น ประกอบกับการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสทําให้การ
ปรุงอาหารสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานคงเส้นคงวา ดังนั้นไม่ว่าจะปรุงอาหาร
เพื่อการบริโภคหรือการจําหน่าย ทําให้พ่อบ้านแม่บ้าน และผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่หัน
มานิยมใช้และให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติกันอย่างแพร่หลาย
ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายในประเทศไทยที่ได้มุ่งมั่นผลิตเครื่องปรุงรสบรรจุอยู่ในซองที่
พร้อมใช้ โดยมีส่วนผสมทุกอย่างครบถ้วนในรูปผง หรือในรูปอัดก้อน ในการปรุงก็ฉีกซองและผสมเข้า
กับวัตถุดิบหลัก เช่น เนื้อ ผักต่างๆ ก็ทําให้ได้อาหารที่พร้อมรับประทานได้รวดเร็ว มีรสชาติของอาหาร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รสนี้ จึ ง ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมากในหมู่ พ่ อ บ้ า นแม่ บ้ า นที่ มิ ใ ช่ มื อ อาชี พ
ทั้งหลาย ตลอดจนผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งหลายทั้งในและต่างประเทศ
กระแสความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) คาดว่าในปี 2558 มูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศมีขนาดใหญ่
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ถึง 9,700 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวของตลาดในแต่ละปีเฉลี่ยร้อยละ 10 ตลาดเครื่องปรุง
รสแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 1) น้ําปลา มูลค่าตลาดน้ําปลาในปี 2558 เท่ากับ 4,000 ล้าน
บาท 2) ซอส มูลค่าตลาดซอส ประมาณ 2,200 ล้านบาท 3) เครื่องแกง มูลค่า ประมาณ 1,000 ล้าน
บาท 4) ผงปรุงรส มูลค่า ประมาณ 2,000 ล้านบาท และ 5) เครื่องปรุงรสอาหารอื่นๆ มีมูลค่า
ประมาณ 500 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายเก่าจะได้เปรียบผู้ประกอบการรายใหม่ใน
ด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และรสชาติที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว และไม่ว่าผู้ผลิตในตลาดจะใช้กลยุทธ์
ในการทําตลาดอย่างไรก็แล้วแต่ ยังคงต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าด้วย (กระทรวง
พาณิชย์, 2558)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริ
โภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรส ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องปรุงรส
ต่างๆ เหล่านี้ ผลจากการวิจัยจะช่วยให้เห็นพฤติกรรมการบริโภค ทราบข้อเสนอแนะของผู้บริโภคที่
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องในการผลิตเครื่องปรุงรสเหล่านี้ เพื่อการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริโภคและพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปรุงรส
3.การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อ
วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรส
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรคือผู้บริโภคทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย
ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาคือกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลประชากรในกรุงเทพมหานคร13,140,399คน และสัดส่วนประชากรของประเทศไทยทีม่ ี
อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปร้อยละ 71.04 (จากข้อมูลการสํารวจเมื่อปี 2558 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ)
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามี
จํานวนมากและต้องการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรของ Cochran, 1977 (อภินันท์ จันตนี,
2549)
โดยใช้สูตรสูตร

n =

n =ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
e =ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% มีค่า = 0.05
Z =ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีค่า = 1.96
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% และสัดส่วนของ
จํานวนประชากรที่ต้องการ เมื่อแทนค่าในสูตร ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง =384.16 หน่วย ในการ
วิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการใน
บริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆ หลายๆ แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บก่อนที่จะผ่านประตูหลัก
เข้าไปในห้าง ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษา โดยแบบสอบถามมีโครงสร้างแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้บริโภคเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสโดยใช้คําถามแบบมาตราส่วนของลิเกิร์ท (Likert’s scale) ซึ่งจัดเกณฑ์ระดับ
การวัด ประมาณค่าออกเป็น 5 ระดับดังนี้ สําคัญมากทีส่ ดุ 5 คะแนน สําคัญมาก 4 คะแนน สําคัญ
ปานกลาง 3 คะแนน สําคัญน้อย 2 คะแนน และสําคัญน้อยที่สุด 1 คะแนน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบได้เสนอ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามของ
ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยการเก็บ
ข้อมูลจากผู้บริโภคที่เข้ามาในบริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆ หลายๆ แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เก็บก่อนที่จะผ่านประตูหลักเข้าไปในห้าง ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแบบตาม
สะดวก (convenience sampling)
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ
ฉบับที่ได้รับกลับคืนมา และทําการวิเคราะห์ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ t-test และค่า F-test
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 เป็นเพศชาย จํานวน 144 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.0 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และมีอายุระหว่าง
30-39 ปี จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 มีสถานภาพโสด จํานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ
57.6 มีระดับการศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา จํานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ประกอบ
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ไม่เคยซื้อเครื่องปรุงรส จํานวน
221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 เคยซื้อเครื่องปรุงรส จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 ในส่วนของ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส พบว่า ประเภทเครื่องปรุงที่เคยซื้อมากที่สุด
ได้แก่ เครื่องปรุงรสประเภทพวกแกงในรูปซอง จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา ได้แก่
ประเภทพวกผัดในรูปซอง จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 วัตถุประสงค์ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง
เพื่อใช้เอง จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 ปริมาณที่ซื้อแต่ละครั้ง จะซื้อเพียงซองเดียว
จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมา ซื้อครั้งละ 2-3 ซอง จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ
34.1 ความถี่ในการซื้อต่อเดือนไม่แน่นอน จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 เจาะจงเฉพาะยี่ห้อที่
ใช้อยู่ประจํา จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 ครั้งสุดท้ายที่ซื้อหรือใช้เครื่องปรุงรสส่วนใหญ่จะ
ไม่เกินหนึ่งเดือน จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 เหตุผลหลักที่ได้มีโอกาสซื้อหรือใช้เครื่องปรุง
รสคือ อยากลอง จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 ข้อดีที่สําคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
คือ การปรุงอาหารทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 จะซื้อหรือใช้
เครื่องปรุงรสเป็นประจําแต่จํากัดอยู่เพียงสองสามชนิดเท่านั้น จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6
แหล่งที่ซื้อเครื่องปรุงรสมากที่สุดได้แก่ ห้างสรรพสินค้า จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3
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ในส่วนของการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส พบว่าทุกปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือใช้เครื่องปรุง
รสในระดับมาก (X>3.50) และมีความสอดคล้องกัน (S.D. 1.011) โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มี
ตรา อย. รับรองความปลอดภัยในการบริโภค ค่าเฉลี่ย 4.46 มีฉลากบอกรายละเอียดของเครื่องปรุง
ค่าเฉลี่ย 4.32 บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยเก็บรักษาได้หากใช้ไม่หมด ค่าเฉลี่ย 4.27 ปัจจัยด้าน
ราคา มีหลากหลายขนาดและราคาให้เลือก ค่าเฉลี่ย 4.07 มีราคาต่ํากว่าต้นทุนวัตถุดิบที่จะนํามา
ปรุงร่วมด้วย ค่าเฉลี่ย 3.87 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หาซื้อได้สะดวกไม่จํากัดอยู่เฉพาะที่
ค่าเฉลี่ย 4.25 มีหลากหลายชนิดให้เลือกในร้านจําหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.20 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
มีคู่มือสอนวิธีการทําอาหารประกอบแถม ค่าเฉลี่ย 4.03 มีนโยบายในการรับคืนสินค้า ค่าเฉลี่ย 3.83
มีของแถมในรูปเครื่องปรุงรส อย่างอื่นให้ทดลองใช้ ค่าเฉลี่ย 3.78
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจําแนกตาม
คุ ณ ลั ก ษณะ พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น มี ค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ปั จจั ยส่ว นประสมทาง
การตลาดแตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นมีตรา อย.รับรองความปลอดภัยในการบริโภค มี
ฉลากบอกรายละเอียดของเครื่องปรุงรส ผ่านกระบวนการผลิตที่ดี บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยเก็บ
รักษาได้หากใช้ไม่หมด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในประเด็นหาซื้อได้สะดวกไม่จํากัดอยู่เฉพาะที่
มีหลากหลายชนิดให้เลือกในร้านจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดในประเด็นมีคู่มือสอนวิธีการ
ทําอาหารประกอบแถม
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กันด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นมีรสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยให้เลือก ผ่านกระบวนการผลิตที่ดี บรรจุ
ภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยเก็บรักษาได้หากใช้ไม่หมด ด้านการส่งเสริมการตลาดในประเด็นมีคู่มือสอน
วิธีการทําอาหารประกอบแถม
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกันด้านราคาในประเด็นมีหลากหลายขนาดและราคาให้เลือก มีราคาต่ํากว่าต้นทุนวัตถุดิบที่
จะนํามาปรุงร่วมด้วย
ผู้บริ โภคที่มีระดั บการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นมีฉลากบอกรายละเอียดของเครื่องปรุงรส บรรจุภัณฑ์
สะอาดปลอดภัยเก็บรักษาได้หากใช้ไม่หมด ด้านราคาในประเด็นมีหลากหลายขนาดและราคาให้
เลือก
ผู้บริโภคที่ มีอ าชี พแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นทําให้เหลือขั้นตอนในการปรุงอาหารต่อน้อยที่สุด ด้านราคาใน
ประเด็นมีหลากหลายขนาดและราคาให้เลือก ด้านการส่งเสริมการตลาดในประเด็นมีคู่มือสอน
วิธีการทําอาหารประกอบแถม มีนโยบายในการรับคืนสินค้า มีของแถมในรูปเครื่องปรุงรสอย่างอื่นให้
ทดลองใช้
ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นมีฉลากบอกรายละเอียดของเครื่องปรุง ผ่านกระบวนการผลิตที่

452

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ดี บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยเก็บรักษาได้หากใช้ไม่หมด ด้านการส่งเสริมการตลาดในประเด็นมี
คู่มือสอนวิธีการทําอาหารประกอบแถม มีนโยบายในการรับคืนสินค้า
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.0 มีอายุระหว่าง 2029 ปี ร้ อ ยละ 36.8 สถานภาพโสด ร้ อ ยละ 57.6 มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปวช. ปวส.
อนุปริญญา ร้อยละ 56.0 อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 38.4 มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 38.8 และผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องปรุงรส
มีจํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 และไม่เคยซื้อ จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ประเภทเครื่องปรุงรสที่ซื้อมากที่สุด คือประเภทพวกแกงในรูปซอง วัตถุประสงค์ของการซื้อ
เพื่อใช้เอง ปริมาณที่ซื้อแต่ละครั้งเพียงซองเดียว ความถี่ในการซื้อต่อเดือนไม่แน่นอน เจาะจงเฉพาะ
ยี่ห้อที่ใช้อยู่ประจํา เหตุผลหลักในการซื้อเครื่องปรุงรสคือ อยากลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณฑิ
ตา แจ้งขํา. (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็งยี่ห้อ พรานทะเล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเหตุผลสําคัญที่สุดในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ คือต้องการทดลองใช้เช่นเดียวกัน และยังสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของ
Kotler (2004, หน้า 271-278) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เป็นนิสัยแบบธรรมดาที่สุด
ของพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นสินค้าราคาคาต่ํา และเป็นสินค้าที่ซื้อบ่อยครั้ง ผู้ซื้อจะ
คุ้นเคย และตัดสินใจซื้อตราที่ชอบที่สุด นักการตลาดพยายามเรียกร้องให้เกิดความสนใจในตราสินค้า
และพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการแสดง ณ จุดขาย การลดราคา การแจกของแถม และ
การชิงรางวัล ข้อดีที่สําคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส คือ การปรุงอาหารทําได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว จะซื้อหรือใช้เครื่องปรุงรสเป็นประจําแต่จํากัดอยู่เพียงสองสามชนิดเท่านั้น และซื้อจาก
ห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก
3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องปรุงรสทุกปัจจัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสทุกปัจจัยในระดับมาก (X>3.50)
และมีความสอดคล้องกัน (S.D. 1.011)
4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รส จํ า แนกตามคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่
แตกต่างกัน ในประเด็นของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด แต่ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกัน และผู้บริโภค
ที่มีอายุและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริม
การตลาดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ปัณฑิตา แจ้งขํา. (2550) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
พรานทะเล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มี เพศ
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อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากผลการวิจัยพบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสยังมีแนวโน้มเติบโตอีกมาก เนื่องจาก
สามารถที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสได้อีกเช่นกัน ยังมีผู้ที่ไม่เคยซื้อ
เครื่องปรุงรสมาใช้อยู่อีกจํานวนหนึ่ง (ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส คิดเป็น
ร้อยละ 55.4) หากทํากลยุทธ์การตลาดโดยการใช้การส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ซึ่งเป็นการแจกสินค้าที่ผู้ผลิตจัดทําขึ้นเพื่อแจกฟรีให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ก่อน เมื่อผู้บริโภคเกิดความ
พึงพอใจหลังจากการได้ทดลองใช้ ก็จะกลับมาซื้อใช้อีกในภายหลัง
ผลจากการวิจัยด้านปริมาณการซื้อแต่ละครั้งที่ผู้บริโภคได้ตอบกลับมาว่า ปริมาณการซื้อ
ในแต่ละครั้งส่วนใหญ่ซื้อเพียงซองเดียว หากใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายที่เป็นการให้ส่วนลด
พิเศษ ซึ่งเป็นเทคนิคการส่งเสริมการขายตามแผนการตลาดในระยะสั้นๆ เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ
โดยอาจจะขายเป็นแพ็คคู่ถูกกว่า หรือซื้อ 2 แถม 1 ประกอบกันไป อาจทําให้เพิ่มปริมาณการซื้อ
ได้มากยิ่งขึ้น หรืออาจใช้การลดราคาในบางช่วงจังหวะเวลา
และจากผลการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สอดคล้องกับความเป็นจริงคือ จะซื้อหรือใช้
เครื่องปรุงรสที่ใช้อยู่เป็นประจํา แต่จํากัดอยู่เพียงสองสามชนิดเท่านั้น ผู้ผลิตและนักการตลาดควรที่
จะเร่งทําการตลาดและวางนโยบายผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างของเครื่องปรุงรสให้ตรงใจผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทําการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสประเภทอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครื่องปรุงรสครอบคลุมในประเด็นทางการตลาดที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนา
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THE DEVELOPMENT OF 3D ANIMATION OF TEERASIL DANGDA
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธีรศิลป์ แดงดา โดยนา
ชีวประวัติในวัยเด็กมาถ่ายทอดกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน และผู้คนที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล
การพั ฒ นาการ์ ตู น แอนิ เ มชั น สร้ า งจากโปรแกรม Autodesk Maya 2015 ภายในเนื้ อ หาของ
แอนิเมชั่นประกอบด้วยเรื่องราวของการ์ตูน การลงสี ภาพประกอบ และเพลงประกอบ ซึ่งแอนิเมชันนี้
มีตัวละครเด่นที่เป็นนักฟุตบอลซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้จึงนาเสนอเรื่องราวเพื่อให้แนวคิด และทัศนคติที่สร้างแรงบันดาลใจ
แก่ผู้รับชม
คาสาคัญ: การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ / กีฬา / แรงบันดาลใจ
ABSTRACT
This research aims to create a 3D cartoon animation Teerasil Dangda’s
biography by childhood convey to the target audience is children and people with a
passion in football. The development of cartoon animation create from Autodesk Maya
2015. The content in animation consists of story, a color illustration picture and
soundtrack. Leading character in animation is a great football and the first famous of
football player in Thailand. This cartoon animation presents concept and attitudes of
inspiration with the audience.
Keywords: 3 D Cartoon Animation / Sport / Inspriration
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บทนา
ปัจจุบันการ์ตูนแอนิเมชัน 3D เป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมจากผู้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างสูง
เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์ และความสวยงามในแต่ละฉาก และความละเอียดของตัวละครที่
ค่อนข้างเหมือนจริง โดยแอนิเมชัน 3 มิติ สามารถตอบสนองต่อจินตนาการของผู้สร้างหรือแม้แต่ผู้ ชม
โดยในการผลิตแอนเมชัน 3 มิติ มีกระบวนการสร้างสรรค์มากมาย และหลากหลายขั้นตอนด้วยกัน
ตั้งแต่การเขียนโครงเรื่อง ออกแบบตัวละคร การสร้างฉากละคร เป็นต้น จนกลายเป็นภาพยนตร์
แอนิเมชัน 3 มิติ (gobgabkub, ม.ป.ป.) (Sw-Eden, 2557) (NTK MESISE, 2557) สื่ อแอนิเมชั น
3 มิติ สามารถนามาสร้างหรือประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดกระบวนการทางานที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น โดยการนามาใช้กับเนื้อหาที่ยากต่อการนาเสนอซึ่งทาให้เข้าถึงผู้รับชมได้ดี การสร้างทัศนคติที่
ดีอันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยากต่อการถ่ายทอดความรู้สึกจากความรู้สึกที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม
ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยมีความสนใจในกีฬาฟุตบอล และต้องการสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเยาวชน
ที่มีความสนใจต่อกีฬาฟุตบอล จึงมี แนวคิดที่จะสร้างการ์ตูนแอนิเมชั น 3 มิติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ฟุตบอลของประเทศไทย ผู้วิจัยจึงเลือกนาเสนอเรื่องราวของธีรศิลป์ แดงดา มาถ่ายทอดเป็นการ์ตูน
แอนิเมชัน ด้วยความเป็นนักฟุตบอลที่เป็นแบบอย่ างที่ดี และเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน เพื่อให้แนวคิด และทัศนคติอันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้รับชม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องธีรศิลป์ แดงดา
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แนวคิด และทัศนคติที่สร้างแรงบันดาลใจของผู้รับชม
วิธีการวิจัย
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง ธีรศิลป์ แดงดา เครื่องมือที่ใช้โปรแกรม Autodesk Maya
2015 ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน มีเนื้อเรื่องดังนี้ (howto108, 2555) (ธีรศิลป์ แดงดา, ประวัติ มุ้ย
ธีรศิลป์ แดงดา, 2557) (ธีรศิลป์ แดงดา, 2556)
ประสิ ทธิ์ แดงดา (พ่อธีรศิล ป์) จากทหารอากาศธรรมดาๆผู้ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลได้
เดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ามาสู้กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี มองเห็นว่าชีวิตข้าราชการ
ทหารอากาศที่รับใช้อยู่นั้นไม่ได้รู้สึกท้าทายมากนัก จึงตั้งเป้าว่าจะให้ลูกชายได้เป็ นนักฟุตบอลอาชีพ
ติดทีมชาติไทย และได้ไปเล่นฟุตบอลในทวีปยุโรป จึงได้มอบความฝันที่ยิ่งใหญ่นั้นฝากไว้กับลูกชาย
โดยปลูกฝังให้ธีรศิลป์ได้เข้าถึงแก่นแท้ของฟุตบอลตั้งแต่อายุ 7 ขวบ จากนั้นเมื่อธีรศิลป์อายุ 7 ขวบ
ประสิทธิ์ แดงดา (พ่อธีรศิลป์) ได้เริ่มสอนธีรศิลป์โดยการที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ธีรศิลป์จะต้องมาซ้อม
บอลทุกเย็น และวันเสาร์ถึงอาทิตย์ก็จะต้องซ้อมบอลตอน 10 โมงเช้าทุกวันด้วยกันสองคน ทาให้ธีร
ศิลป์เกิดอาการอายต่อผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาและไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พ่อทานั้นทาไปทาไม เพราะว่าธีรศิลป์
ต้องการไปใช้เวลาไปเล่นกับเพื่ อนและพักผ่อนบ้าง แต่พ่อของธีรศิลป์ก็บังคับให้ตนเองนั้นซ้อมบอล
ต่อไป พอเวลาผ่านไป ประสิทธิ์ แดงดา (พ่อธีรศิลป์) ได้พากลุ่มเด็กๆ มาสอนฟุตบอลร่วมกับธีรศิลป์
ด้วยเพื่อที่จะธีร ศิล ป์ได้มีเพื่อนเวลาซ้อมบอล และด้วยความเขี้ยวเข็นของผู้ เป็นพ่อนั้น ธีรศิล ป์ได้
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คัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาด้วยวัย 13 ปี จากนั้นธีรศิลป์ได้เริ่มซึมซับกับกีฬาฟุตบอลที่พ่อ
ได้มอบให้กับตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆ จนมาวันหนึ่งธีรศิลป์ได้ถามกับพ่อของเขาว่าทาไมไม่สอนบอลเด็ก
ต่อ พ่อของธีรศิลป์บอกไปว่า พ่อต้องการสอนแค่ธีรศิลป์ แต่ฟุตบอลมันเล่นคนเดี ยวไม่ได้ พ่อก็เลย
สอนเด็กทั้งหมดเพื่อที่จะให้ธีรศิลป์เล่นบอลเป็น พอธีรศิลป์ได้ยินคาจากพ่อนั้น ทาให้ธีรศิลป์ได้เข้าใจ
กับสิ่งที่พ่อของเขาทุ่มเทให้เขาทุกอย่าง จนมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตเพราะว่าธีรศิลป์ ได้พาทีมโรงเรียน
คว้าแชมป์ฟุตบอลแมนเชสเตอร์พรีเมียร์คัพ และโค๊กคัพ ทาให้ทีมโรงเรียนของธีรศิลป์ได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งต่างประเทศ จึงทาให้ธีรศิลป์เกิดความมั่นใจ ทะนงตนว่าในประเทศไทยเขาก็เป็น
อันดับต้นๆในรุ่นอายุนั้น แต่พอธีรศิลป์ได้เผชิญหน้ากับทีมต่างประเทศแล้ว ทาให้ตัวเขากลับมาคิดได้
ว่าตัวเราไม่ได้เก่งเลย อาจจะจริงที่อยู่ในประเทศไทยตัวเราอาจจะเป็นอันดับต้นๆ แต่พอออกไปข้าง
นอกไปต่างประเทศจริงๆ เราไม่ใช่ที่หนึ่งเลยเราอาจจะเป็นที่โหล่ด้วยซ้า จึงทาให้ธีรศิลป์ได้จุดประกาย
เกิดความมุ่งมั่นในตอนซ้อมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเก่งแต่ในประเทศอย่างเดียว ธีรศิลป์พยายามที่จะไต่
ระดับให้ใกล้เคียงกับคาว่าระดับโลกให้ได้มากที่สุด จากนั้นธีรศิลป์ก็ได้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตอีกครั้ง
เมื่ อ เขาได้ เ ซ็ น สั ญ ญาเป็ น นั ก เตะอาชี พ กั บ ที ม เมื อ งทองที ม ใน ดิ วิ ชั่ น 2 ด้ ว ยวั ย 18 ปี และนั้ น คื อ
จุดเริ่มต้นกับคาว่านักฟุตบอลอาชีพของนักเตะที่ชื่อว่า ธีรศิลป์ แดงดา และอี กปีถัดมาคุณพ่อประสิทธิ์
แดงดา ก็ได้เห็นความฝันของลูกชายเป็นจริง เมื่อธีรศิลป์ แดงดา ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยวัย
19 ปี แต่ในการมีชื่อครั้งนี้ก็นาพามาด้วยเสียงครหาต่างๆว่าเป็นเด็กเส้น ทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากแฟนบอลสมัยนั้น แต่แล้วธีรศิลป์ก็ได้ ลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลด้วยลีลาการเล่น และ
ทักษะในการยิงประตู ที่ตื่นตาตื่น ใจ ทาให้ เขากลายเป็นขวัญใจแฟนบอลไทยคนใหม่ไปภายในชั่ว
พริบตาเดียว และด้วยฟอร์มที่สม่าเสมอของธีรศิลป์กับทีมชาติไทยและสโมสรเมืองทองนั้นเอง ธีรศิลป์
แดงดาได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยเมื่อได้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปเล่นฟุตบอลอาชีพของ
ยุโรปที่ประเทศสเปน ถึงแม้ผลงานของเขาในการเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศสเปนนั้นจะไม่ได้สวยหรู
เหมือนที่ฝันไว้นั้น แต่เขาก็ได้ทาตามความฝันของเขาได้สาเร็จ และตอนนี้ธีรศิลป์ก็ได้เป็นแรงบัลดาล
ใจต่อเด็กเยาวชนรุ่ นหลัง เพื่อที่จะได้ทาตามความฝันและได้ไปเล่นฟุตบอลในทวีปยุโรปแบบธีรศิลป์
แดงดา
โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังแสดงในรูปที่ 1 - 3
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รูปที่ 1 โครงสร้างส่วนประกอบของตัวละครในหนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง ธีรศิลป์ แดงดา
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รูปภาพที่ 4 ฉากแรกภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย

รูปภาพที่ 5 ประสิทธิ์ แดงดา มุ่งหน้ามาจังหวัดกรุงเทพ
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รูปภาพที่ 10 ธีรศิลป์ และกลุ่มเพื่อนๆ ได้ทาการคัดฟุตบอล

รูปภาพที่ 11 ธีรศิลป์ เปิดตัวเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเมืองทอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธีรศิลป์ แดงดา สามารถตอบสนองต่อ
จินตนาการของผู้สร้าง ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นนามธรรมสู่รูปธรรมได้ ผ่านการผลิตแอนิ เมชัน
3 มิติ ด้วยกระบวนการที่สร้างสรรค์ และความหลากหลายของเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ บุญเนตร และดิศรณ์ วิสุทโธ ที่กล่าวว่า แอนิเมชัน 3 มิติสามาถถ่ายทอด
เรื่องราวสีหน้าแววตาความรู้สึกให้เข้าถึงผู้ชมได้ และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นนามธรรมให้

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

463

เห็ น เป็ น รู ป ธรรมได้ เ ป็ น อย่ า งดี และงานวิ จั ย ของ ภั ท รพงศ์ โชคลื อ ชั ย วั ฒ นะ จู ฑ ะวิ ภ าค และ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการที่มีสถานะเป็นเจ้าของกิจการที่ขึ้น
ทะเบียนกับด่านศุลกากร จังหวัดสระแก้ว จํานวน 680 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบมีสัดส่วนตาม
กลุ่มสินค้าหลัก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมลิสเรลสําหรับวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สองของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา
ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยดําเนินการ 2) ด้านความ
ต้องการของตลาด 3) ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และ 4) ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.993, 0.969, 0.903 และ 0.828 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค-สแคว์เท่ากับ
105.05, P-Value เท่ากับ 0.052, GFI เท่ากับ 0.980, AGFI เท่ากับ 0.971, RMR เท่ากับ 0.008 และ
RMSEA เท่ากับ 0.020
คําสําคัญ: ความสามารถทางการแข่งขัน, การค้าชายแดน
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ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze second order confirmatory factor
of competitive advantage of Thailand - Cambodia border trade operators
Aranyaprathet, Sa Kaew province. The sample used in this study are 680 enterprises,
which registered with customs and using stratified random sampling by type of
products. The questionnaires was tools in this research and using Lisrel program to
compute second order confirmatory factor analysis. The results showed that: the
second order confirmatory factor analysis of competitive advantage of Thailand Cambodia border trade operators Aranyaprathet, Sa Kaew province consists of 4 factor:
1) Aspect of action, 2) Market demand, 3) Related industrial and support, and 4) The
corporate strategy, which have factor loading of 0.993, 0.969, 0.903 and 0.828
respectively. The model was consistent with empirical data, with chi – square equals
to 105.05, P-Value equal to 0.052, and Indicators GFI, AGFI, RMR and RMSEA were 0.980,
0.971, 0.008 and 0.020 respectively.
Keywords: Competitive Advantage, Boarder Trade.
บทนํา
ในปัจจุบันนั้นการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
จากมาตรการทางภาษี หรือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี อย่างเช่นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการตอบ
โต้การอุดหนุน มาตรการปกป้องจากการนําเข้าที่เพิ่มขึ้น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็น
ต้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) ด้วยเหตุนี้หลายประเทศที่มีพื้นที่เขตแดนใกล้เคียงติดต่อกันที่มีสินค้า
คล้ ายคลึ งกั นจึ งหั นมาให้ ความรวมมื อกั นเพื่ อช่ วยเสริ มสร้ างความแข็ งแกร่ งทางเศรษฐกิ จและเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็นหนึ่งกลุ่มการร่วมมือทางการค้า
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อย่างการขนส่ง แรงงาน เทคโนโลยี และภาษี
ไทยกับกัมพูชานั้นจัดเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ามา
อย่างยาวนานเนื่องจากการมีเขตแดนที่ติดกัน ซึ่งจากผลการรายงานมูลค่าการค้าไทยกับกัมพูชาในอดีตที่
ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน (ม.ค. - เม.ย. พ.ศ. 2558) มูลค่าส่งออกและนําเข้าถือว่ามีมูลค่าสูงและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมูลค่าการค้าที่ของผู้ประกอบการ ณ บริเวณเขตการค้าชายแดน
ไทยกับกัมพูชา (ศูนย์ข้อมูลการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, 2558) เนื่องจากไทยกับกัมพูชาก็มี
หลายเส้นทางที่เชื่อมต่อกันทําให้การเดินทางมีความสะดวกและมีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาค และ
อัตราค่าแรงงานที่ไม่สูง รวมถึงมีแหล่งจําหน่ายวัตถุดิบต่างๆ ในราคาไม่แพง โดยจากข้อมูล สายฝน แหล่ง
หล้า และคณะ (2557) พบว่า จังหวัดสระแก้วให้ความสําคัญกับการค้าชายแดนเป็นลําดับต้นๆ โดย
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน คือ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
(คมนาคม) ให้สามารถดําเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเสริมสร้างศักยภาพ
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คน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคง นอกจากนี้ยังพบว่า ด่านอรัญ
ประเทศ ในรอบช่วงปี 2555 - 2558 (ม.ค. - พ.ค.) มีมูลค่าส่งออกสูงขึ้นทุกปีและสูงกว่าด่านการค้าอื่นๆ
ถึงแม้ ว่าข้ อมู ลตั วเลขเศรษฐกิจระหว่ างด้ านชายแดนไทยกับกัมพู ชาจะมีค่ าเพิ่ มขึ้ นอย่ าง
ต่อเนื่อง แต่เมื่อศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของสภาพการณ์ของด่านการค้า จะพบว่า ภาพรวมระหว่าง
การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชามีปัญหามากมาย อาทิ เช่นปัญหาเขตแดนที่ไม่ชัดเจน ปัญหาด้านการ
ประกันภัยของรถขนส่งสินค้ายังไม่มีความชัดเจน การขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะ ปัญหาการทะลักเข้ามา
ของแรงงานต่างด้าว การจราจรติดขัดของโดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัญหา
การลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า ปัญหาด้านการจัดการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่างๆ ปัญหาด้านสื่อสารทางภาษากัมพูชา อุปสรรคทางด้าน
ของกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของการนําเข้า - ส่งออกหลายขั้นตอนและมีความล่าช้า ระบบศุลกากรมี
ปัญหาการตีความพิกัดและการเก็บค่าธรรมเนียม ปัญหาการตีความพิกัดและการเก็บค่าธรรมเนียมต่างกัน
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงตัวเข้ามา เพื่อประกอบอาชญากรรม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และ
ปัญหาการค้ายาเสพติด การประสานงานระหว่างฝ่ายไทยกับกัมพูชายังไม่ดีเท่าที่ควร กฎระเบียบของไทย
และกัมพูชาไม่มีความสอดคล้องกัน ไม่สามารถนําปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ขาดงบประมาณมาสนับสนุนการบริหารจัดการและขาดทักษะแรงงานฝีมีอประเทศเพื่อนบ้าน
ปัญหาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบและถือปฏิบัติยังไม่
ครบถ้ ว นและไม่ ทั น สมั ย รวมถึ ง ปั ญ หาด้ า นสกุ ล เงิ น ของกั ม พู ช าที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในหมู่ ของ
ผู้ประกอบการการค้าในการทําการค้าระหว่างไทย - กัมพูชา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2557), สายฝน แหล่งหล้า และคณะ (2557), ศูนย์ข้อมูลการค้าชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (2558), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555),
นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ และคณะ (2554), มธุรดา สมัยกุล (2557)
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สองการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดน ไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญ
ประเทศ จั งหวั ดสระแก้ ว โดยผู้ วิ จั ยคาดว่ าประโยชน์ ที่ จะได้ รั บจากการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดน เพื่อสามารถนําองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจ สามารถพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการการค้า
ชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และได้ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
ภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา รวมถึงนําไปใช้เป็น
ข้อมูลศึกษาในการทําการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) และการทําการค้า
ระหว่างประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ข้อค้นพบที่ได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับด่านการค้า
ชายแดนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการที่มีสถานะ
เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ขึ้นทะเบียนกับด่านศุลกากร จังหวัดสระแก้ว จํานวน 701
ราย โดยผู้วิจัยได้ทําการพิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมลิสเรล ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจํานวน 680 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นเป็น 6 ชั้นตามกลุ่มสินค้าหลัก ประกอบด้วย กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มสินค้าบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง กลุ่มสินค้าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสินค้าอะไหล่ยานยนต์และบริการซ่อมบํารุง และกลุ่ม
สินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้นแบบมีสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ โดยลักษณะคําถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการวัดองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดน มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยดําเนินการ ด้านความต้องการของตลาด
ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน โดยคําถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัด 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) จํานวน 47
ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อคิดเห็นซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended)
ในการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ สําหรับการวิจัยนี้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of item Objective Congruence:
IOC) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.92 จําแนกออกเป็น ด้านนโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับการค้าชายแดน ด้านความพร้อมผู้ประกอบการ และด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันการค้าชายแดน ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.94, 0.88 และ 0.92 ตามลําดับ
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขไปทดลองใช้ (try-out) จํานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าเท่ากับ 0.985 จําแนก
ออกเป็นด้านนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าชายแดน ด้านความพร้อมผู้ประกอบการ และด้านการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าชายแดน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97, 0.92 และ 0.96
ตามลําดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณสถิติและ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติ และทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้ วย
โปรแกรมลิสเรล (LISREL Serial No. 26F0-596D-5693-392E)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดอักษรย่อของตัว
แปรที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้
Z
หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าชายแดน
Za
หมายถึง ปัจจัยดําเนินการ
Zb
หมายถึง ความต้องการของตลาด
Zc
หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
Zd
หมายถึง กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน
Za1
หมายถึง โครงสร้างพื้นฐาน
Za2
หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์
Za3
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ
Za4
หมายถึง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
Zb5
หมายถึง ขนาดของอุปสงค์
Zb6
หมายถึง คุณลักษณะของอุปสงค์
Zc7
หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Zc8
หมายถึง อุตสาหกรรมอื่นๆ
Zc9
หมายถึง กิจกรรม MICE
Zd10 หมายถึง ระดับความเข้มข้นของการแข่งขัน
Zd11 หมายถึง การกําหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
Zd12 หมายถึง กลยุทธ์การแข่งขัน
Zd13 หมายถึง เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎหมาย
Zd14 หมายถึง โครงสร้างภาษี
Zd15 หมายถึง ระเบียบพิธีทางศุลกากร
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Za1
Za2
Za3
Za4
Zb5
Zb6
Zc7
Zc8
Zc9
Zd10
Zd11
Zd12
Zd13
Zd14
Zd15

Za1
1
.590**
.499**
.466**
.448**
.452**
.519**
.436**
.482**
.510**
.539**
.475**
.438**
.428**
.530**

Za2

Za3

Za4

Zb5

Zb6

Zc7

Zc8

Zc9

Zd10

Zd11

Zd12

Zd13

Zd14

Zd15

1
.493**
.432**
.472**
.433**
.430**
.438**
.452**
.460**
.494**
.480**
.497**
.381**
.472**

1
.624**
.497**
.384**
.414**
.371**
.441**
.452**
.495**
.435**
.441**
.433**
.514**

1
.555**
.408**
.368**
.408**
.423**
.401**
.441**
.415**
.430**
.390**
.476**

1
.572**
.436**
.476**
.440**
.404**
.450**
.394**
.424**
.361**
.433**

1
.463**
.473**
.408**
.481**
.388**
.398**
.411**
.345**
.415**

1
.606**
.505**
.475**
.449**
.419**
.409**
.299**
.394**

1
.578**
.493**
.479**
.478**
.444**
.348**
.443**

1
.583**
.430**
.432**
.452**
.399**
.485**

1
.470**
.474**
.505**
.425**
.504**

1
.672**
.510**
.441**
.541**

1
.586**
.388**
.486**

1
.387**
.504**

1
.868**

1

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในภาพรวมทุกคู่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.299 ถึง 0.868 ซึ่งความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตั วแปร
สังเกตได้แต่ละกลุ่มทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์สูงกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกกลุ่มเล็กน้อย โดยมีค่าความสัมพันธ์ในกลุ่มอยู่ระหว่าง 0.387
ถึง 0.868 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.539 ถึง 0.729
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการการค้ า ชายแดนไทยกั บ กั ม พู ช า ด่ า นอรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด
สระแก้ว

ภาพที่ 1 แสดงตัวแบบโครงสร้างองค์ประกอบอันดับที่สองของการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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ตารางที่ 2 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน

ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ

ค่าความคลาด
เคลื่อน
(SE)

ค่าสถิติ
(t)

สัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
2
(R )

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับแรก
องค์ประกอบด้านปัจจัยดําเนินการ
Za1
0.399
0.55
Za2
0.416
0.022
18.953**
0.49
Za3
0.408
0.024
17.236**
0.46
Za4
0.408
0.025
16.263**
0.41
องค์ประกอบด้านความต้องการของตลาด
Zb5
0.511
0.61
Zb6
0.538
0.032
16.762**
0.54
องค์ประกอบด้านอุตสาหกรรมทีเกี่ยวข้องและสนับสนุน
Zc7
0.371
0.47
Zc8
0.461
0.025
18.603**
0.57
Zc9
0.492
0.030
16.685**
0.55
องค์ประกอบด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน
Zd10
0.490
0.48
Zd11
0.454
0.026
17.331**
0.53
Zd12
0.481
0.030
16.258**
0.46
Zd13
0.495
0.030
16.695**
0.49
Zd14
0.500
0.030
16.539**
0.47
Zd15
0.412
0.024
17.427**
0.53
การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง
องค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
การค้าชายแดน ไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Za
0.993
0.047
21.144**
0.99
Zb
0.828
0.046
18.121**
0.69
Zc
0.903
0.052
17.411**
0.82
Zd
0.969
0.051
19.088**
0.94
2
χ = 105.05, df= 83, p=0.05152, CFI= 0.998, GFI=0.980, AGFI=0.971, RMR=0.008, RMSEA=0.020

ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส องพบว่ า องค์ ป ระกอบการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ
จั งหวั ดสระแก้ ว สอดคล้ องกลมกลืนกับข้อมู ลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ที่แตกต่าง
จากศูนย์อย่างไม่มี นัยสําคัญทางสถิติ ( χ2= 105.05 df= 84, p=0.05152) ค่าดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืน (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.998 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.980 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.971 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (RMR) มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.008 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.020
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้ง 4 ด้านมีค่าเป็น
บวก มีขนาดสูงสุดคือ 0.993 รองลงมาคือ 0.969, 0.903 และ 0.828 ตามลําดับ เรียงลําดับองค์ประกอบ
จากมากไปน้อย คือ ด้านปัจจัยดําเนินการ (Za) รองลงมาคือ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างและการ
แข่งขัน (Zd) ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Zc) และด้านความต้องการของตลาด (Zb)
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบในแต่ ล ะด้ า นมี ค วามแปรผั น ร่ ว มกั บ องค์ ป ระกอบของการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 99, 94, 82 และ 69 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบย่อยได้ดังนี้
1. ด้านปัจจัยดําเนินการ (Za) ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือโครงสร้างพื้นฐาน (Za1) ทรัพยากร
มนุษย์ (Za2) ลักษณะทางกายภาพ (Za3) และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Za4) โดยตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่สุดคือ
ทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือ ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโครงสร้างพื้นฐาน มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ 0.416, 0.408, 0.408 และ 0.399 ตามลําดับ
2. ด้านความต้องการของตลาด (Zb) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ ขนาดของอุปสงค์ (Zb5)
และคุณลักษณะของอุปสงค์ (Zb6) โดยตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่สุดคือ คุณลักษณะของอุปสงค์ รองลงมาคือ
ขนาดของอุปสงค์ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.538 และ 0.511 ตามลําดับ
3. ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Zc) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว (Zc7) อุตสาหกรรมอื่น ๆ (Zc8) และกิจกรรม MICE (Zc9) โดยตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่สุดคือ
กิจกรรม MICE รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอื่น ๆ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
0.492, 0.461 และ 0.371 ตามลําดับ
4. ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน (Zd) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ คือ ระดับ
ความเข้มข้นของการแข่งขั น (Zd10) การกําหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของสินค้า (Zd11)
กลยุทธ์การแข่งขัน (Zd12) เงื่อนไขและอุปสรรคของกฎหมาย (Zd13) โครงสร้างภาษี (Zd14) และ
ระเบียบพิธีทางศุลกากร (Zd15) โดยตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่สุดคือ โครงสร้างภาษี รองลงมาคือ เงื่อนไขและ
อุปสรรคของกฎหมาย ส่วนตัวบ่งชี้ที่สําคัญน้อยที่สุดคือ การกําหนดมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานของ
สินค้า มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.500, 0.495 และ 0.412 ตามลําดับ
การสร้างสเกลองค์ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (Z) สามารถเขียนอยู่ในรูปสมการได้
ดังนี้
Z = 0.993(Za) + 0.828(Zb) + 0.903(Zc) + 0.969(Zd)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส องของการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดน ไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว พบว่า องค์ประกอบของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
การค้าชายแดน ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านปัจจัยดําเนินการ ด้านความต้องการของตลาด ด้าน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน โดยด้านที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุดคือ ด้านปัจจัยดําเนินการ รองลงมาคือ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างและ
การแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และด้านความต้องการของตลาด ซึ่งสอดคล้อง
ใกล้เคียงกับผลการวิจัยของ ปราณี ตปนียวรวงศ์ (2552) ที่ทําการศึกษาเรื่องโมเดลการวิเคราะห์
ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกรองเท้าของไทย ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกมีหลายปัจจัย ประกอบด้วย ความพร้อมของ
ทรัพยากรความพึงพอใจผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การเชื่อมโยงหรือเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
ความมุ่งมั่นขององค์กร และการดําเนินกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ โดยผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลแยก
ออกเป็นรายด้านได้ ดังนี้
1) ด้านปัจจัยดําเนินการ (Za) มีน้ําหนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ 0.993 ทั้งนี้สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากปัจจั ยดํ าเนิ นการประกอบด้ วยปั จจัยพื้นฐานในการดําเนินธุร กิ จซึ่งเป็นสิ่งที่ธุร กิจไม่
สามารถขาดได้ และยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หลังเริ่มธุรกิจแล้ว อย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานและ
ลักษณะทางกายภาพ(ภูมิศาสตร์) หรือแม้แต่ฟันเฟืองพื้นฐานในการผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้า เช่น
ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรการผลิต ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญสูงที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดยเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบอันดับแรกจะ
พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Za2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงที่สุด รองลงมาคือลักษณะทางกายภาพ
(Za3) และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Za4) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.416 และ 0.408 ตามลําดับ
แสดงว่า ทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นองค์กระกอบที่สําคัญ
ที่สุดในด้ านปั จจั ยดํ า เนิน การ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจั ย ของ Prabir De และ Manab Majumdar
(2014) ที่ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกับบังคลาเทศ
และพม่า และพบว่าปัญหาของการพัฒนาคือ พื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานไม่
เพียงพอ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Angeles Villarreal (2015) ที่ทําการศึกษาเรื่องแนวโน้ม
ในการดํ า เนิ น การ และผลกระทบที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งเม็ ก ซิ โ กและ
สหรัฐ อเมริกา ซึ่ งพบว่ า การเชื่ อมโยงของระบบการขนส่งที่ดี จะช่ ว ยให้การพั ฒนาพื้นที่ภูมิภาค
ชายแดนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านการค้าชายแดนระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค และส่งเสริมให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พินพนา
ติ๊บพรม (2551) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนบริเวณตลาดดอยเวา อําเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย และพบว่าปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายส่งผลต่อ
การค้าชายแดนในระดับปานกลาง
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2) ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน (Zd) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเป็น
อันดับสอง คือ 0.969 ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์เปรียบเสมือนตัวชี้นําแนวทางปฏิบัติขององค์กรซึ่ง
สามารถชี้นําความอยู่รอดหรือผลกําไรขององค์กร ซึ่งรวมถึงปัจจัยเกี่ยวกับภาษีที่ต้องปรับองค์กรให้มี
ความสอดคล้องกับภาษีที่มีผลกระทบแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ โดยเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ
อันดับแรกพบว่า โครงสร้างภาษี (Zd14) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงที่สุด รองลงมาคือเงื่อนไขและ
อุปสรรคของกฎหมาย (Zd13) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.500 และ 0.495 ตามลําดับ แสดงว่า
โครงสร้างภาษี และเงื่อนไขและอุปสรรคของกฎหมายเป็นองค์กระกอบที่สําคัญที่สุดในด้านกลยุทธ์
องค์กร สอดคล้องกับ Qianlong Bie et al. (2014) ที่ทําการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของ
นโยบายการค้าชายแดนในเมืองเต๋อหง (Dehong) จังหวัดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และพบว่า
นโยบายปลอดภาษีเอื้อต่อการรักษารูปแบบการค้าทวิภาคีที่แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทรัพยากรจาก
ประเทศพม่าที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับกลางและต่ํา รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Malini L
Tantri (2011) ที่ ทําการศึกษาเส้นทางการปฏิรูปเศรษฐกิ จของประเทศจีนเพื่อบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งพบว่าทั้งนี้ปัจจัยในการสร้างความสําเร็จในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิ้นนั้นมีปัจจัยที่สําคัญที่สุด คือ การออกนโยบายพิเศษสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นสร้าง
มาตรการจูงใจด้านภาษีสําหรับการลงทุนจากต่างชาติ และ การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินของ
สถาบันการเงินในการประกอบการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการ
3) ด้านอุตสาหกรรมทีเกี่ยวข้องและสนับสนุน (Zc) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเป็นอันดับ
สาม คือ 0.903 ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจาก ผู้ประกอบการค้าชายแดนส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท
อุปโภคบริโภคและสินค้าการเกษตร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมากโดย
พึ่งพาเพียงระบบโลจิสติกส์เพื่อนําส่งสินค้าเข้า/ออกเท่านั้น แตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องพึง
พาการขนส่งหรือการกระจายสินค้าหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมอื่น โดยเมื่อ
พิจารณาถึงองค์ประกอบอันดับแรกพบว่า กิจกรรม MICE (Zc9) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงที่สุด
รองลงมาคืออุตสาหกรรมอื่นๆ (Zc8) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.492 และ 0.461 ตามลําดับ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อื่นซึ่งเป็นเป็นการแย่งส่วนแบ่งการตลาดของกันและกัน แต่จําเป็นต้องพึ่งการอุตสาหกรรม MICE ซึ่ง
เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่น่าสนใจและหันมาเข้าพักที่พักในพื้นที่เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ดรรชนี ปารมี (2550) ที่ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบการค้าชายแดนไทย-จีน
(ตอนใต้) ที่มีผลต่อผู้ประกอบการนําเข้า - ส่งออกสินค้า กรณีศึกษา : อําเภอเชียงแสน และอําเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นประตู
การค้า การลงทุนกับต่างประเทศคือ การสนับสนุนและการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า การลงทุน การบริการ การคมนาคม และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค
4) ด้านความต้องการของตลาด (Zb) มีความสําคัญต่ําที่สุดมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
0.828 ทั้งนี้อาจเกิดจากผู้ประกอบการในเขตการค้าชายแดนนั้นเล็งเห็นว่าตนไม่สามารถปรับเปลี่ยน
อุปสงค์ ของผู้บริโภคในตลาดได้ และธุร กิจที่ ตนดําเนิ นกิจการนั้นส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดใน
ครอบครัวหรือส่งถ่ายความรู้ในการทําธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่ได้เลือกประกอบธุรกิจใหม่ตามกระแสที่
ผู้บริโภคมีความต้องการสูง ซึ่งทําให้ปัจจัยการตลาดทั้งเรื่องของราคาสินค้าหรืออุปสงค์ต่างก็ไม่ส่งผล
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ต่ อความคิดเห็ นของผู้ ประกอบการในเรื่องของความสามารถในการแข่ งขัน โดยเมื่ อพิ จารณาถึง
องค์ประกอบอันดับแรกจะพบว่า คุณลักษณะของอุปสงค์ (Zb6) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่า
ขนาดของอุปสงค์ (Zb5) คือ 0.538 และ 0.511 แสดงว่าคุณลักษณะของอุปสงค์มีผลต่อความต้องการ
ของตลอดสูงกว่าขนาดของอุปสงค์ แต่ทั้งคู่นั้นมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบค่อนข้างใกล้เคียงกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ควรมุ่งเน้นพัฒนาในด้านปัจจัยการดําเนินการ และ
ด้านกลยุทธ์ขององค์กรเป็นหลัก หรือให้น้ําหนักความสําคัญในลําดับต้นในการพัฒนา เนื่องจากทั้งสอง
ปัจจัยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดนสูงที่สุด
2) การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ควรพิจารณาถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า ชายแดนไทย-กั ม พู ช า ด่ า นอรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว ร่ ว มด้ ว ย และควร
พิจารณาถึงผลได้ผลเสียจากการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อผู้ประกอบการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
1) ควรทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถทาง
ทางการแข่งขันการค้าชายแดนไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าชายแดนในเขตพื้ นที่
เศรษฐกิจ
2) ควรทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
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ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของการจั ด การความรู้
การบริหารผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของธุรกิจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 957 คน ใช้การสุ่ม
ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ได้ ข นาดกลุ่ ม ตั ว อย่ างจ านวน 620 คน และวิ เคราะห์ ผลโดยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
คือ ปัจจัยด้านการสร้างความรู้ ปัจจัยด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ทางความรู้ ปัจจัยด้านการแสวงหาความรู้
ปัจจัยด้านการจัดเก็บความรู้ และปัจจัยด้านการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู้ โดยมีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.398, 0.383, 0.361, 0.281 และ 0.268 ตามลาดับ 2) องค์ประกอบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ปัจจัยด้านข้อมูลป้อนกลับ/ให้รางวัล โดยมีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.385, 0.385, 0.311, 0.301
และ 0.228 ตามลาดับ 3) องค์ประกอบประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ
การผลิต ปัจจัยด้านทรัพยากรเกี่ยวกับการผลิต (วัตถุดิบ) ปัจจัยด้านการควบคุมการผลิต และปัจจัยด้าน
การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ โดยมีค่าน้าหนั กองค์ประกอบเท่ากับ 0.306, 0.253, 0.253 และ 0.159
ตามลาดับ โดยโมเดลทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คาสาคัญ: อัญมณีและเครื่องประดับ, ธุรกิจ SMEs, ประสิทธิภาพธุรกิจ
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ABSTRACT
This study had objective to confirmatory factor analysis knowledge
management, performance management, and business efficiency. The population of
this research are 957 entrepreneurs of small and medium gem and jewelry enterprises
in Bangkok and Metropolitan Region, which stratified random sampling to 620
entrepreneurs. The results showed that: 1) Knowledge management factor consists of
5 indicator include: knowledge creation, determining knowledge vision, knowledge
acquisition, knowledge storage, and knowledge transfer which have factor loading of
0.398, 0.383, 0.361, 0.281, and 0.268 respectively. 2) Performance management factor
consists of 5 indicator include: improve operation performance, tracking performance,
planning operation, evaluate performance, and feedback/reward which have factor
loading of 0.385, 0.385, 0.311, 0.301, and 0.228 respectively. 3) Business efficiency
factor consists of 4 indicator include: quality of production, resource (raw material),
production control, and human resource management which have factor loading of
0.306, 0.253, 0.253 and 0.159 respectively. All three models are consistent with
empirical data.
Keywords: Gem and Jewelry, Business SMEs, Business efficiency
บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ หรือการเข้าร่วมกลุ่มการค้าอาเซียน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบธุรกิจ เช่น ปริมาณวัตถุดิบ การจ้างแรงงาน หรือแม้แต่ระบบการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น ผนวกกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมความต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นามาประยุกต์ใช้ในการผลิตที่มากกว่าแต่ก่อน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ธุรกิจต่างก็ต้อง
ปรับตัวเพื่อสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยนั้น จาแนกเป็นกิจการขนาดย่อมซึ่งมี
สั ดส่ วน ประมาณร้ อยละ 70 และกิ จการขนาดกลางอี กประมาณร้อยละ 25 และเป็นกลุ่ มธุ รกิ จที่ มี
ผู้ประกอบการอยู่ในระบบเศรษฐกิจเป็นจานวนมาก (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.), 2556) ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ธุรกิจ SME ถือเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ส่งผลต่อภาพรวมการส่งออกไทย
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มียอดผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มของ SME
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์ SMEs ที่ไทยส่งออกทั้งหมด โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า
หลายแสนล้านบาท และจากข้อมูลยังพบอีกว่า ในกลุ่ม SMEs ที่ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ทั้งหมด (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) ธุรกิจ SMEs ในอดีตที่ผ่านมามีการ
แข่งขันกันสูงมาก บางธุรกิจประสบความสาเร็จ บางธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จ
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เมื่อพิจารณาถึงปัญหาเฉพาะของธุรกิจผลิตอัญมณีเพื่อการส่งออกของ SMEs จะพบปัญหาใน
เรื่ องของปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ และแรงงานผิ ดกฎหมาย ค่ าวัตถุ ดิ บน าเข้ าและค่ าจ้ างแรงงานสู ง การ
เผชิญหน้ ากับคู่แข่งขันรายใหม่ที่เป็นประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกัน การแย่งชิง
ทรัพยากรแรงงานจากนักลงทุนประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ข้อจากัดทางการค้าของคู่ค้าที่เอื้อต่อการทาตลาดของ
คู่แข่ง และการไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) จากประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหภาพยุโรป รวมถึงความ
ไม่ชัดเจนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคฟื้นแปซิฟิก (The
Trans-Pacific Partnership: TPP) โดยปัจจัยการไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้านั้นทาให้ไทยต้องเสียภาษีที่
สูงกว่าคู่แข่งราคาสินค้าจึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหม่ที่มีศักยภาพเช่นจีนและอินเดียที่มีต้นทุน
วัตถุดิบและค่าจ้างแรงงานที่ตากว่า ส่วนปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมายอาจทาให้ไทยถูก
แบนจากประเทศที่ไทยมีตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)
อย่างไรก็ตามหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมายและประสบความสาเร็จ ไม่
เพียงขึ้นอยู่กับปัจจัย เงินทุน การตลาด การบริหารจัดการ และการผลิต เท่านั้น (ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์,
2556) แต่จาเป็นต้องทาการวัดผลการดาเนินงานควบคู่กันด้วย ซึ่งสามารถทาได้หลากหลายวิธี (กาญจนา
สุคัณธสิริกุล, 2554) เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisals : PA) ที่มุ่งเน้นการ
ประเมินเฉพาะผลการปฏิบัติงานที่ได้จากบุคคลากร (ประเวศ มหารัตน์สกุล, 2545 : 70– 73) การบริหาร
ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Management : PM) เป็ น เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ที่ ม ากกว่ า การ
ประเมินผลงาน แต่ เป็นการประเมินแบบผสมผสานวัตถุประสงค์ของบุคลากรกับองค์การเข้าเป็นหนึ่ ง
เดียวกัน (Werner and Desimone, 2006 : 370) ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวอาจเกิด
จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขาดการวัดถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานในธุรกิจ
ขาดการติดตามสภาพปัญหา และการวิเคราะห์ ซึ่งการจัดการความรู้ การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ เป็นหนึ่งในทฤษฎีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ที่ทุกองค์กรไม่สามารถขาด
ได้ เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถนาไปต่อยอดสู่การจัดการระบบต่างๆ ในธุรกิจและสร้างนวัตกรรมใหม่
นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปทั้งองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการจัดการความรู้
การรวบรวม การจั ดระบบ การจั ดเก็บ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพปัญหา และสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจการผลิตอัญมณี โดยประกอบด้วยปัจจัยการจัดการความรู้ การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ซึ่งผลจากการศึกษาจะสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และวางแผนพัฒนาธุรกิจ (อัญมณีและ
เครื่องประดับ) SMEs ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับประชาคมอาเซียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ การบริหารผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณีและเครื่องประดับ)
SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยประชากรในการวิ จั ย คื อ ผู้ ป ระกอบการ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร จานวน 957 คน โดยผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 620
คน ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดมีจานวนมากเพียงพอต่อการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีวิเคราะห์สมการ
เชิงเส้น ตามข้อเสนอของ แฮร์และคณะ (Hair; et al. 2010) ที่ได้เสนอให้ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10
- 20 เท่าต่อ 1 พารามิเตอร์ จากนั้นผู้วิจัยจึงเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยแบ่ งชั้ นออกเป็ น 6 ชั้ นตามจั งหวั ด และแบ่ งจ านวนกลุ่ มตั วอย่ างออกตาม
สัดส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ โดยลักษณะคาถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้ มีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ
ปัจจัยด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ทางความรู้ การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ การถ่ายโอนและการ
ใช้ประโยชน์จากความรู้ และการจัดเก็บความรู้ โดยคาถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามมาตรวัด 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 36 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการวัดองค์ประกอบด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน มีทั้งหมด 5
ปั จ จั ย คื อ ปั จ จั ย ด้านการวางแผนการปฏิ บัติง าน การพัฒ นาการปฏิบัติ งาน การติ ดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลป้อนกลับ/ให้รางวัล โดยคาถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัด 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 26 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการวัดองค์ประกอบประสิทธิภาพของธุรกิจ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ
ปัจจัยด้านทรัพยากรเกี่ยวกับการผลิต (วัตถุดิบ) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การจัดการด้าน
แรงงาน) ด้านการควบคุมการผลิต และด้านคุณภาพการผลิต โดยคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามมาตรวัด 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 18 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Openended)
ในการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ สาหรับการวิจัยนี้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุ ฒิ
และผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of item Objective Congruence:
IOC) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.97
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ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขไปทดลองใช้ (try-out) จานวน 30 ชุด เพื่อคานวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach’s ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.969
จาแนกออกเป็นด้านการจัดการความรู้ ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิภาพของ
ธุร กิ จ (อั ญ มณี แ ละเครื่ องประดั บ ) SMEs ซึ่ ง มี ค่ า ความเชื่ อ เท่ ากั บ 0.951, 0.924 และ 0.938
ตามลาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ลิสเรส (LISREL Serial
No.7B64-A841-7339-ED50) เพื่อ คานวณค่ าทางสถิ ติแ ละวิ เคราะห์ ห าความสั ม พันธ์ ทางสถิติ ผ่ า น
วิธีการทางสมการเชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ การบริหารผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของธุรกิจ ของ
ธุรกิจ (อัญมณีและเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประเด็นที่น่าสนใจ
นามาสรุปผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ของ
ธุรกิจ (อัญมณีและเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณี
และเครื่องประดับ) SMEs
X1
X2
X3
X4
X5
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Y1
Y2
Y3
Y4

X1

X2

X3

X4

X5

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

1
.514**
.438**
.409**
.291**
.333**
.324**
.256**
.298**
.286**
.232**
.195**
.288**
.202**

1
.495**
.453**
.414**
.372**
.329**
.252**
.282**
.207**
.117**
.200**
.310**
.014

1
.402**
.334**
.318**
.367**
.308**
.214**
.128**
.250**
.206**
.195**
.210**

1
.433**
.425**
.365**
.349**
.350**
.412**
.278**
.261**
.195**
.194**

1
.454**
.364**
.381**
.294**
.273**
.169**
.118**
.290**
.156**

1
.464**
.479**
.400**
.271**
.280**
.392**
.275**
.126**

1
.579**
.395**
.385**
.226**
.166**
.177**
.001

1
.521**
.385**
.319**
.214**
.178**
.132**

1
.315**
.273**
.182**
.296**
.160**

1
.388**
.194**
.153**
.116**

* มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01

Y1

Y2

Y3

Y4

1
.513** 1
.314** .307** 1
.353** .191** .338** 1
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในภาพรวมเกือบทุกคู่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 0.579 ซึ่งความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรสังเกต
ได้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ทุ ก คู่ มี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง กว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มอยู่ระหว่าง 0.191 ถึง
0.579
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการจัดการความรู้ของธุรกิจ (อัญมณี
และเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โมเดลปัจจัยการจัดการความรู้ (X)

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ปัจจัยการจัดการความรู้
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ตารางที่ 2 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการจัดการความรู้ (X)
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรสังเกตได้
ค่านาหนัก
ค่าความคลาดเคลื่อน ค่าสถิติ (t) สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ
2
ภายใน
องค์ประกอบ
(SE)
(R )
X1
0.383
0.023
16.369**
0.44
X2
0.398
0.020
19.485**
0.59
X3
0.361
0.022
16.131**
0.43
X4
0.268
0.018
14.521**
0.36
X5
0.281
0.024
11.740**
0.26
2
χ = 5.66 df= 4, p=0.22594, CFI= 0.998, GFI=0.996, AGFI=0.986, RMR=0.004, RMSEA=0.0259

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการจัดการความรู้ (X) พบวา การจัดการ
ความรู้มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ที่แตกตางจากศูนย
อยางไมมีนัยสาคัญทางสถิติ (χ 2= 5.66 df= 4, p=0.22594) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI)
มีคาเทากับ 0.998 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.996 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.986 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (RMR) มีคาเทากับ 0.004 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)
มีคาเทากับ 0.0259 ผลการวิเคราะหคาน้าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ แสดงใหเห็นว่า คาน้าหนัก
องคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.268 ถึง 0.398 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนัก
ความสาคัญมากที่สุดคือปัจจัยด้านการสร้างความรู้ (X2) มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรแฝงร้อยละ 59
รองลงมาคือปัจจัยการกาหนดวิสัยทัศน์ทางความรู้ (X1) มีความแปรผันร่วมกับตัวแปรแฝงร้อยละ 44

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

485

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจ (อัญมณีและเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โมเดลปัจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Z)

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ปัจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Z) กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าความคลาดเคลื่อน ค่าสถิติ สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (
ตัวแปรสังเกตได้
ค่านาหนัก
R2 )
(SE)
(t)
ภายใน
องค์ประกอบ
Z1
0.311
0.020
15.288**
0.37
Z2
0.385
0.020
18.819**
0.57
Z3
0.385
0.019
20.316**
0.60
Z4
0.301
0.019
15.812**
0.44
Z5
0.228
0.019
11.885**
0.24
2
χ = 1.85 df= 4, p=0.76306, CFI= 1.000, GFI=0.999, AGFI=0.996, RMR=0.002, RMSEA=0.00

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Z) พบวา
การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-
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สแควร์ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสาคัญทางสถิติ (χ 2= 1.85 df= 4, p=0.76306) คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (CFI) มีค าเทากับ 1.000 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลื น (GFI) มีค าเทากับ
0.999 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.996 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) มีค าเทากับ 0.002 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีคาเทากับ 0.00 ผลการวิเคราะหคาน้าหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.228 ถึง 0.385
โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน
(Z3) และปัจจัยด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน (Z2) โดยมีความแปรผันร่วมกับตัวแปรแฝงร้อยละ 60
และ 57 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจของธุรกิจ
(อัญมณีและเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โมเดลปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจ (Y)

ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจ
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ตารางที่ 4 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจ
(Y) กับข้อมูลเชิงประจักษ์
สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ
ค่าความคลาดเคลื่อน ค่าสถิติ
ตัวแปรสังเกตได้
ค่านาหนัก
2
(SE)
(t)
ภายใน
องค์ประกอบ
(R )
Y1
0.253
0.024
10.594**
0.33
Y2
0.159
0..027
5.775**
0.099
Y3
0.253
0.024
10.387**
0.30
Y4
0.306
0.028
11.024**
0.38
2
χ = 0.05 df= 1, p=0.83150, CFI= 1.000, GFI=0.999, AGFI=1.000, RMR=0.000, RMSEA=0.00

ผลการวิเคราะห์ องคประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณีและ
เครื่องประดับ) (Y) พบวา ปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณีและเครื่องประดับ) มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (χ2= 0.05 df= 1, p=0.83150) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 1.000 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.999 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGFI) มีค าเทากับ 1.000 ค่ารากของค่าเฉลี่ ยกาลั งสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR)
มีคาเทากับ 0.000 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีคาเทากับ 0.00
ผลการวิเคราะหคาน้าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้าหนักองคประกอบทุกตัวบ
งชี้มีคาเป็นบวกมีคาตั้งแต 0.159 ถึง 0.306 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุด
คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการผลิต (Y4) โดยมีความแปรผันร่วมกับตัวแปรแฝงร้อยละ 38 รองลงมาคือ
ปัจจัยทรัพยากรเกี่ยวกับการผลิต (วัตถุดิบ) (Y1) และการควบคุมการผลิต (Y3) โดยมีความแปรผัน
ร่วมกับตัวแปรแฝงร้อยละ 33 และ 30 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ (อัญมณี
และเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน 3 ด้าน คือ 1. ปัจจัยการจัดการ
ความรู้ 2. ปัจจัยการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 3. ปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณีและ
เครื่องประดับ) SMEs มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัจจัยการจัดการความรู้ จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างให้ความสาคัญกับการ
จัดความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทาคู่มือความรู้ หรือการแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นหมวดหมู่ 4 หมวด
องค์กรเพื่อให้ทาการศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ง่ายคือ 1. การจัดการวัตถุดิบจากประสบการณ์ของผู้
ปฏิบัติโดยตรง 2. การผลิตทั้งแบบการผลิตด้วยมือและการผลิตด้วยเครื่องจักร 3. การตลาด เพื่อ
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สามารถขยายตลาดและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทั่วโลก และ 4. การบริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากร การ
จัดการ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาความรู้บางประการทาง
การค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องจัดระเบียบและระบบขององค์ความรู้นั้นให้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงข้อมู ลด้วยความปลอดภัยว่าไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ สิ่งเหล่านี้
จึงเป็นปัจจัยที่บ่งบอกความสาคัญของการจัดการความรู้ของธุรกิจ โดยตัวแบบโครงสร้างสมการเชิง
เส้นมีความสอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีของ Marquardt (1996: 27) ที่แบ่งการจัดความรู้ออกเป็น 4
กระบวนการดังผลการที่ได้รับ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การถ่ายโอนและใช้ความรู้ และ
การจัดเก็บความรู้และนามาใช้ใหม่ ผนวกกับแนวคิดทฤษฎีของ Kaoru Ishikawa (1968) ที่ทาการ
คิดค้นโมเดลปลาทูโดยระบุว่า การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ วิสัยทัศน์ทางความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคลังความรู้
2. ปั จ จั ย การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน จากผลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห ารผลการ
ปฏิบั ติงานมีความสอดคล้ องกลมกลื นกับขอมูล เชิงประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะในธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับทุกส่วนฝ่ายต่างต้องมีส่วนร่วมและประสานงานกันอย่างต่อ เนื่อง และมีการกาหนด
แผนงานที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดการตรวจสอบเป็นระยะๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตเนื่องจากต้นทุนต่อชิ้นงานที่มีราคาสูงและต้องใช้ความ
ประณีตในการผลิต จึงทาให้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการตรวจสอบที่รัดกุมมากกว่า
กระบวนการผลิตทั่วไป ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจมีการแสดงเอกสารรับรองถึงกระบวน
การผลิตว่า อยู่ในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทน องค์กรจะ
ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดเพื่อพิจารณาให้รางวัลที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับ
ทุกส่ ว นฝ่ ายในธุ ร กิจ อัญมณีแ ละเครื่อ งประดั บ เช่น การประเมิ นการปฏิบัติ งานของพนั กงานใน
ทางบวก คือ เมื่อพนั กงานมีผลการปฏิบัติงานดีห รือหรือสูงกว่าเป้าหมาย ก็จะพิจารณาในการให้
รางวัลต่างๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณ การเพิ่มเงินเดือน โบนัส การเลื่อนตาแหน่ง
เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัทให้นานที่สุด สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่บ่งบอกความสาคัญ
ของการบริหารผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ โดยตัวแบบโครงสร้างสมการเชิงเส้นมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Williams (1998) ที่แบ่งการบริหารผลการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การ
วางแผนผลการปฏิบัติงาน ออกแบบผลการปฏิบัติงาน จัดการผลการปฏิบัติงานและพัฒนา ประเมินผล
การปฏิบัติงาน และผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
3. ปัจจัยประสิทธิภาพของธุรกิจ จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของธุรกิจความ
สอดคล้องกลมกลืนกับ ขอมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะ ทุกธุรกิจย่อมต้องมีการวัดถึงประสิทธิภาพ
องค์กรของตนด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งการวัดคุณภาพการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทางธุรกิจอัญมณี
ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่างก็ให้ความสาคัญมากเป็นพิเศษ เนื่องจากคุณค่าและมูลค่าของสินค้า
ประเภทนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก 2 อย่างเป็นหลักคือ 1. ความหายากของตัววัตถุดิบ และ 2. คุณภาพ
หรือความสวยงามของสินค้า ดังนั้นประสิทธิภาพที่ดีของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ ทรัพยากร
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มนุษย์ การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต จึงส่งผลอย่างมากต่อมูลค่าสินค้าและผลกาไรของ
ธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งผู้ประกอบให้ความเอาใจใส่ในปัจจัยด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากร
มนุษย์ที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมืออัญมณีลดลง ทาให้ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือในการ
จัดตั้งโครงการพัฒนาจานวนแรงงานมีฝีมือและปรับเพิ่มค่าแรงขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่บ่งบอก
ความสาคัญของประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยตัวแบบโครงสร้างสมการเชิงเส้นของปัจจัยประสิทธิภาพที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ตัวแปร คือ ทรัพยากรเกี่ยวกับการผลิต (วัตถุดิบ) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ของนั ก วิ จั ย หลายท่ า น เช่ น ทั บ ทิ ม วงศ์ ประยู ร (2550 : 78) ดุ ล ย์ วั น บุ ญ กุ ล (2554), ปภพพล
เติมธีรกิจ (2555) และสุทธิ สินทอง (2555)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) การนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ ควรให้ความสาคัญ
ในปัจจัยด้านการสร้างความรู้สูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ทางความรู้ ปัจจัยด้าน
การแสวงหาความรู้ ปัจจัยด้านการจัดเก็บความรู้ และปัจจัยด้านการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู้
2) การนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน ควรให้
ความสาคัญในปัจจัย ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานสูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้าน
ข้อมูลป้อนกลับ/ให้รางวัล
3) การนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ ควรให้ความสาคัญใน
ปัจจัยด้านคุณภาพการผลิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทรัพยากรเกี่ยวกับการผลิต (วัตถุดิบ) ปัจจัย
ด้านการควบคุมการผลิต และปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังถัดไป
1) ควรศึกษาถึงรูปแบบการจัดหาและพัฒนาฝี มือแรงงานในการ
่
่ นปัญหาสาคัญและ
ผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครืองประดั
บ ซึงเป็
เร่ง ด่ว นที่ผู ว้ ิจ ย
ั ไดค้ น
้ พบจากการเก็ บ รวบรวมข อ้ มู ล จากกลุ่ม ตัว อย่า ง
่
่ี
เพือให
ไ้ ด ้รูปแบบวิธก
ี ารในการแก ้ไขปัญหาในธุรกิจอัญมณี ทครอบคลุ
ม
่ น้
มากยิงขึ
2) การวิจัยครั้งต่อไปอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการสัมภาษย์เชิงลึกกับกลุ่ม
ผู้ ผ ลิ ต อั ญ มณี ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต อัญ มณี และ
่
่
เครืองประดั
บ ดว้ ยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ทั
ี นสมัย ซึงจะช่
ว ยพัฒ นา
คุณภาพการผลิตต่อไป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
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ความเชื่อเรื่องนาคกับบทบาททางสังคมไทลุ่มน้าโขงตอนบน
BELIEFS OF NAGA WITH ROLE OF TAI SOCIETY IN UPPER MEKONG
ลักษมณ์ บุญเรือง1 วีระพงษ์ แสง-ชูโต2 และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร3
Luxamun Boonrueng Virapong Seang-Xuto and Rajchukarn Tongthaworn
1

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(พหุวัฒนธรรมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
สังกัด ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
สังกัด ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิเคราะห์ตีความ
เรื่องราวเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องนาค อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการกาหนดบทบาทหน้าที่ทางสังคมของ
กลุ่ มคนไทในอนุ ภูมิภ าคลุ่มน้ าโขงตอนบน 1 ที่ปรากฏในงานวรรณกรรมประเภทต่างๆ โดยศึกษา
ลักษณะการถ่ายทอดจินตนาการ การหาความหมายเชิงสัญลักษณ์และบทบาทของนาคที่มีอิทธิพลต่อ
แนวความคิดและพฤติกรรมในสังคมเกี่ยวกับการตั้งบ้านเมือง แนวคิดเรื่องบาป – บุญ และพฤติกรรม
ทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องการถ่ายทอดความเชื่อเรื่องนาคของคนไทลื้อ
ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรมลุ่ มน้ าโขงตอนบน ตามหลั กสู ต รปรัช ญาดุษฎี บัณฑิต สาขาการศึก ษา(พหุ
วัฒนธรรมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการศึกษา พบว่าคติเรื่องนาค เป็นความเชื่อดั้งเดิมของสังคมในลุ่มน้าโขง ที่ผนวกเข้ากับ
แนวความคิ ด ทางพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง เผยแพร่ เ ข้ า มาจากอิ น เดี ย สู่ ดิ น แดนแถบลุ่ ม น้ าโขง ดั ง ได้ พ บ
วรรณกรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพญานาค อยู่ในกลุ่มคนหลายกลุ่ม ทั่วทั้งอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงตอนบน ประกอบด้วย ไทลื้อสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทเขิน รัฐฉาน สหภาพ
เมียนมาร์ ลาว หลวงพระบาง และไทโยนกหรือคนล้านนา ภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อคนในสังคม
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขงหันมานับถือพระพุทธศาสนา ได้ผนวกเอาความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับ พุทธศาสนา
ก่อให้เกิดสัตว์ในจินตนาการ ที่เรียกว่า นาค หรือพญานาค เป็นสัตว์สัญลักษณ์ในการปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา คุ้มครองผู้คน และมีบทบาทต่อแนวคิดในเรื่องของแบบแผนความประพฤติเกี่ยวกับ
การทาความดีและความชั่ว การเกิดขึ้น การคงอยู่ ความเจริญรุ่งเรืองและการล่มสลายของบ้านเมือง
1

การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้าโขง มีการจัดแบ่งหลายมาตรฐาน ทางด้านภูมิศาสตร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ลุ่มน้าโขงตอนบน และลุ่มน้าโขง
ตอนล่างโดยตัดแบ่งพื้นที่ประเทศจีนเป็นลุ่มน้าโขงตอนบน และตั้งแต่พม่า ลาว ไทย กัมพูชา ถึงเวีย ดนาม เป็นลุ่มน้าโขงตอนล่า ง
อย่างไรก็ตามนักวิชาการในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดแบ่งลุ่มน้าโขงออกเป็นสามส่วน คือ ตอนบน ตั้งแต่ต้นน้าถึงสามเหลี่ยมทองคา
ตอนกลางตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคาถึงคอนพะเพ็งหรือสี่พันดอน และตอนล่างคือบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ในการศึกษาครั้งนี้
ได้กาหนดเรียกชื่อลุ่มน้าโขงตอนบน โดยใช้เกณฑ์ทางด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก หมายถึงกลุ่มเมืองที่เรียกกันว่า กลุ่มวัฒนธรรม 5 เชียง
ได้แก่ ภาคเหนือของประเทศไทย ภาคเหนือของลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันและแตกต่างไปจากลุ่มน้าโขงตอนกลางในเขตลาวภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
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รวมทั้งเมื่อกรองสารที่ได้จากวรรณกรรมพบว่า คติเรื่องนาคยังแฝงไว้ด้วยลักษณะการเป็นเครือญาติ
ชาติพันธ์ของผู้คนในลุ่มน้าโขง โดยเฉพาะลุ่มน้าโขงตอนบน แถบมณฑลยูนนานในจีน รัฐฉานของพม่า
ลาวภาคเหนือและภาคเหนือ ภาคอีสานของประเทศไทยอีกด้วย
ค้าส้าคัญ: นาค, ลุ่มน้าโขงตอนบน, วรรณกรรม, ความเชื่อ
ABSTRACT
This research is a qualitative research method using documents. Analysis and
interpretation of the story about beliefs of Naga. As one of the factors in determining
the role of social groups independent of the Upper Mekong. Appeared in various
literary genres. The study of the relay imagination The symbolic meaning and role of
the Naga to ideas influence and behavior in society about the creation of country. The
concept of sin - merit and social behavior. To guide the thesis Transmission of the
Belief in Naga Among Tai Lue People in Upper Mekong Multicultural Society. Doctor of
Philosophy Program of Education (Muticultural Education) Chiang Mai University.
The study found that the belief of Naga was the traditional beliefs of the
Mekong Society. The annexation of the Buddhist concepts from India. When people in
the Mekong respect the Buddhist. They combines traditional beliefs to the Buddhist
religion. Causing imaginary creatures called Naga is a symbol of animal to protection
Buddhism. Protecting people and the role of the concept of the pattern of conduct
on good and evil , to happen , to remain , prosperous and the collapse of the country.
Other from this found. Apocalypse's Naga also comes with the feature of a kindred
ethnic people in the Mekong. The Upper Mekong Especially the Yunnan province in
China, Shan State of Myanma, Northern Laos and North Eastern of Thailand.
Keywords: Naga, Upper Mekong, Literature, Belief
บทน้า
ตานานเรื่องพญางูใหญ่ หรือ พญานาค เป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลต่อชุมชน
สองฝั่งแม่น้าโขง ร่องรอยความคิดเรื่องพญานาคปรากฏในวรรณกรรมปรัมปรา ความเชื่อ พิธีกรรม
ประติ มากรรม สถาปั ต ยกรรม จิ ต รกรรม และวิถี ชีวิ ต ของผู้ คนริม สองฝั่ งโขงมาตั้ง แต่ ส มั ยก่ อ น
ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการนับถือพุทธศาสนา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดังเช่นการพบภาชนะ
ดิน เผาที่มีล วดลายคล้ ายงูใหญ่ในเขตประเทศจีนตอนใต้ ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
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ประเทศไทยในวัฒนธรรมบ้านเชียง 2 นับเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความสาคัญของคติความเชื่อดังกล่าว
ที่มีอิทธิพลต่อระบบความคิดและการปฏิบัติตนในสังคมของผู้คนริมฝั่งแม่น้าโขงได้เป็นอย่างดี
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับคติความเชื่อและรูปแบบของนาคในสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้า
โขงได้ มี ผู้ ศึ ก ษา ไว้ ห ลากหลายแง่ มุ ม โดยส่ ว นใหญ่ จ ะให้ ค ว ามสนใจศึ ก ษา พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นเพียงส่วน
หนึ่ งของอนุ ภูมิภ าคลุ่ มน้ าโขงเท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ ว ยังมีดินแดนส่ ว นหนึ่งทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่นับเนื่องเป็นลุ่มน้าโขงตามการจัดแบ่งทางด้านภูมิศาสตร์และพบหลักฐานคติความเชื่อ
เรื่องนาคไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
การศึกษาครั้งนี้ จึ งเริ่ มศึกษาหลั กฐานเกี่ยวกับนาค ที่ ปรากฏในพื้นที่ลุ่ มน้าโขงตอนบน
ประกอบด้วยกลุ่มวัฒนธรรม 5 เชียง และเมืองใกล้เคียง ได้แก่ เชียงแสน เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ่ง
และเชียงทอง(หลวงพระบาง) โดยศึกษาจากงานวรรณกรรมโบราณ ประเภท ตานาน พงศาวดาร
พื้นเมือง นิทาน เอกสารทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตีความ ตามแนวความคิดและ
หลักทฤษฎีคติชนวิทยามาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อค้นหาความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏใน
งานวรรณกรรมคติความเชื่อเกี่ยวกับนาค สาหรับ เป็น แนวทางในการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องการ
ถ่ายทอดความเชื่อเรื่ องนาคของคนไทลื้ อในสั งคมพหุ วัฒ นธรรมลุ่ มน้าโขงตอนบน ตามหลั กสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา(พหุวัฒนธรรมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อรวบรวมวรรณกรรมโบราณ ในพื้นที่ลุ่มน้าโขงตอนบน ที่กล่าวถึงเรื่องราวของนาค
2.เพื่อวิเคราะห์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเรื่องนาคที่ปรากฏในตานานการสร้างเมือง
3.เพื่อวิเคราะห์บทบาทของคติความเชื่อเรื่องนาคในวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัย เอกสาร (Documentary
research) หรือการวิจัยแบบพรรณนา จากเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ นาค ซึ่ง
เป็นสัตว์ในจินตนาการของมนุษย์อันมีที่มาจากสัตว์เลื้อยคลาน (งู) ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ และปรากฏ
ในงานวรรณกรรมทางภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมทั้งวรรณกรรมลาว โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1.ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา(Conceptual Framework) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเรื่องการถ่ายทอดความเชื่อเรื่องนาคของคนไทลื้อในสังคมพหุวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงตอนบน
2.การเก็บข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการสารวจวรรณกรรมเป็นการค้นคว้า
ทางด้านเอกสาร (Documentary Research) เช่น ตานาน พื้ นเมือง นิทาน พงศาวดาร รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
และหน่ว ยงานราชการ เช่น หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลั ย
2

กรมศิลปากร, กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ . พัฒนาการอารยธรรมไทย . 2536.
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ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ หอสมุ ด สาขาวั ง ท่ า พระ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ห้ อ งสมุ ด คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดสานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ฯลฯ
3.การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีคติชนวิทยา
4.การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ผลการศึกษาที่
ค้นพบ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมต่อไป เมื่อพบหลักฐานมากขึ้น
จากการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนาคในลุ่มน้าโขงตอนบนและวรรณกรรมจากภูมิภาคอื่นๆ
ที่มีการกล่าวอ้างถึงพื้นที่ลุ่มน้าโขงตอนบน สามารถรวบรวมเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้
ดังนี้
1. ผลการศึกษาที่มาและความหมายของ นาค
จากการศึกษาพบว่า ความหมายของนาค ตามรากศัพท์ดั้งเดิม มีที่มาจาก ภาษาในตระกูล
อินโดยูโรเปียน ในคาว่า Nog แปลว่า เปลือย หรือแก้ผ้า แล้วภาษาอังกฤษรับมาใช้ว่า Naked ไม่ใช่
คาในตระกูลภาษาไทย หรือภาษามอญ – เขมร หรือแม้แต่ภาษาอินเดีย3 แต่กลุ่มชนที่กล่าวถึงทั้งหมด
นี้ รับเอาคาว่า Nog มาใช้แทนความหมายของงู เป็นจุดเริ่มต้น เพราะงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานเปลือยไม่มี
ขนปกปิด เนื้อตัวดูเป็นมันเลื่อม แล้วสร้างจินตนาการต่อเติมว่า หัวหน้าของงูทั้งหลาย คือ พญานาค มี
ถิ่นที่อยู่ใต้ดิน หรือบาดาล
หลังจากนั้น ในอินเดีย มีการใช้คาว่า นาค(Naga) แทนความหมายของมนุษย์ที่มีวัฒนธรรม
ต่ากว่า คือเป็นคนเปลือยไม่นุ่งผ้า เพื่อยกย่องตัวเองว่า เป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมสูงกว่า ดังจะเห็นได้จาก
กลุ่มคนที่อยู่ทางตะวันออกของอินเดียติดกับพม่าและเคยเป็นส่ว นหนึ่งของรัฐอัสสัม คือกลุ่มชาวนาคา
ในรัฐนาคาแลนด์(Nagaland) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชาวอินเดียถือว่าเป็นชาวป่า ชาวดง ในขณะที่ชาวนาคาเอง
ให้ ค วามหมายของค าว่ า นาค หมายถึ ง คน ซึ่ งก็ คื อ กลุ่ ม คนในสั ง คมภายในของรัฐ นาคานั่ น เอง
นอกจากนี้ยังมีตานานและนิทานพื้นบ้านในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้อีกหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า
ชาวอินเดียมักเรียกกลุ่มคนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่ากว่าตนว่าเป็นพวกนาค ดังนิทานกาเนิด
ชนชาติ จาม และชนชาติขอม4
ในสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง ที่เป็นกลุ่มคนไท – ลาว เอง ก็มีตานานหลายเรื่องที่สอดคล้อง
กับแนวคิดดังกล่าวว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นนาค เช่น ตานานอุรังคธาตุ (ตานานการสร้างพระธาตุ
พนม) ที่ระบุว่าคนพื้นเมืองบริเวณสองฝั่งโขงที่ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ล้วนเป็นนาค 5
ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาเผยแผ่ถึงดินแดนริมฝั่งโขง เกิดการปะทะกันระหว่างพระพุทธองค์
กั บ หั ว หน้ า นาคท้ อ งถิ่ น แล้ ว นาคเป็ น ฝ่ า ยพ่ า ยแพ้ พ ระธรรมค าสอน จึ ง หั น มายอมรั บ นั บ ถื อ

3

สุจิตต์ วงษ์เทศ . นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์, 2546.
เรื่องเดียวกัน
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. อุรังคธาตุ : ตานานอุรังคธาตุพนม . 2521.
4
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พระพุทธศาสนา รวมทั้งช่ ว ยเผยแผ่ ธ รรมะของพระพุทธเจ้า ไปยั งนาคกลุ่ มอื่น ๆ และกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาในที่สุด
2. ผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาคในลุ่มน้าโขงตอนบน
1. นิทานเรื่องขุนบรมราชา เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการตั้งบ้านแปงเมืองของอาณาจักรล้านช้าง
และบริเวณลุ่มน้าโขงตอนบน แถบเมืองหลวงพระบาง นับมาตั้งแต่เมืองเชียงดง เชียงทอง เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับกษัตริย์ล้านช้าง กล่าวถึงการสร้างเมืองหลวงพระบางว่า พญานาค ๑๕ ตระกูลใน ถ้าภูซวง
เป็นผู้ร่วมกันเนรมิตเมืองหลวงพระบางขึ้นและอยู่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข6
2. นิทานท้าวฮุ่งท้าวเจือง มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนบริเวณสองฝั่งแม่น้าโขง
ตอนบน โดยใช้วีรบุรุษซึ่งเป็นวงศ์กษัตริย์สองฝั่งโขงเป็นแกนของเรื่อง ได้มีการรวบรวมอาณาเขตต่างๆ
บริเวณสองฝั่งแม่น้าโขง เช่น ล้านนา ล้านช้าง เข้าเป็นปึกแผ่น และมีการกล่าวถึงนาค อยู่เป็นระยะ
3. พงศาวดารล้านช้าง มีลักษณะคล้ายกับนิทานเรื่องขุนบรมราชา แต่มีการกล่าวถึงลาดับ
กษัตริย์ในอาณาจักรล้านช้าง ในลักษณะเนื้อหาแบบพงศาวดาร นอกจากนี้ในตอนต้นของพงศาวดาร
ยังได้กล่าวถึงพญานาค ๑๕ ตระกูลที่คอยดูแลเมืองหลวงพระบาง อีกด้วย
4. ตานานสุวรรณโคมคา เป็นตานานการสร้างบ้านเมืองในที่ราบลุ่มน้ากก น้าโขง แถบเมือง
เชียงแสนในปัจจุบัน กล่าวถึงลักษณะสภาพภูมิประเทศและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มนาค โดยกล่าวถึง
หัวหน้าของนาค 2 ตัว คือ พญาศรีสัตตนาค และพญาสุตตนาค อาศัยอยู่ในหนองกระแสหลวง ทางจี น
ตอนใต้ แล้วเกิดทะเลาะวิวาทกัน จากนั้นจึงคุ้ยควักแผ่นดินออกเป็นนที ชื่อขลนที(แม่น้าโขง) จนถึงเมือง
โพธิสารหลวง(นครธม) จนออกสู่ทะเล7 ตามทางที่ผ่านไปนั้น เกิดเป็นที่ราบต่างๆ หนึ่งในนั้น คือที่ราบ
เชียงแสน
ต่อจากนั้นตานานยังได้กล่าวว่า พญาศรีสัตตนาค และบริวารได้ช่วยชีวิตเจ้าสุวรรณทวารกุมาร ซึ่งถูก
ลอยแพจากเมืองโพธิสารหลวง ให้ลอยทวนน้ามาถึงบริเวณที่ราบเชียงแสน และสร้างบ้านเมืองให้ปกครอง คือ เมือง
สุวรรณโคมคา
5. ตานานสิงหนวัตรกุมาร เป็นตานานที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของชนชาติไท สมัยก่อนที่จะยก
ลงมาครอบครองดินแดนในลุ่มน้าเจ้าพระยา โดยกล่าวถึงกลุ่มคนที่อพยพเคลื่อนย้ายลงมาจากจีนตอนใต้
คือ สิงหนวัตรกุมาร ได้ความช่วยเหลือจากนาค มาสร้างเมือง นาเคนทรนคร หรือเมืองนาคบุรี หรือนาค
พันธุสิงหนวัตตินคร หรือ โยนกนคร ขึ้นในบริเวณใกล้กับเมืองสุวรรณโคมคาเดิม8 ได้พบกับ ชาวพื้นเมือง
ที่อาศัยอยู่แถบเชิงเขาดอยตุง มีปู่เจ้าลาวจกเป็นหัวหน้า ได้อาศัยชาวพื้นเมืองเหล่านี้เป็นกาลังในการสร้าง
บ้านเมืองและเป็นที่มาของชื่อเรียกชาวพื้นเมืองในล้านนาว่า ชาวยวน หรือชาวไทโยนก
ต่อมาเมื่อมีกษัตริย์ปกครองเมืองโยนกนาคบุรี สืบต่อมาหลายพระองค์ ในสมัย พระมหาไชย
ชนะ มีราษฎรจับได้ปลาไหลเผือกไปถวาย พระองค์รับสั่งให้ แล่เนื้อแจกกินทั่วเมือง ยกเว้นบ้านยายแม่

6

กรมสามัญศึกษา . พงศาวดารล้านช้าง . 2482.
กรมศิลปากร . ประชุมพงศาวดารภาคที่ 61 . 2516.
8 เรื่องเดียวกัน
7
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หม้ายเฒ่าเพียงหลังเดียวที่ไม่ได้กิน เนื่องจากอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครเอาเนื้อปลามาให้ ในคืนนั้นเองได้
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง อันเกิดจากฤทธิ์ของพญานาค ทาให้เมืองล่มสลายกลายเป็นหนองน้า
6. ตานานเมื อ งหิ รั ญนครเงิ นยาง มี เนื้ อ หายกย่ องราชวงศ์ มั งรายของปู่ เ จ้า ลาวจก ซึ่ ง
หลังจากคอยเฝ้ารักษาดอยตุงแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรบนสวรรค์ เมื่อถึงเวลาอันควรจึงได้จุติลงมาบน
โลกมนุษย์อีกครั้งในนาม ลวจังกราช ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองเงินยางเชียงแสน ในตานานนี้ได้กล่าวย้อนไป
ถึงเรื่องตานานสุวรรณโคมคาที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่ด้วย9
7. พุทธตานานพระเจ้าเลียบโลกและตานานพระธาตุต่า งๆ ในภาคเหนือ กล่าวถึงเรื่องราว
ย้อนไปในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดดินแดนต่างๆ ในภาคเหนือเพื่อเผยแผ่พระธรรม
คาสอน และได้พบกับบรรดานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ได้มีพุทธทานายว่ า จะเกิดบ้านเมือง หรือจะ
เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์สาคัญทางพุทธศาสนาในสมัยต่อมา10
เรื่องราวในพุทธทานาย เกี่ยวกับตานานพระเจ้าเลียบโลกนี้ มีหลายฉบับ หลายสานวน
ส่วนใหญ่ เป็นตานานพระธาตุต่างๆ ทางภาคเหนือ
8.ตานานเมืองพะเยา เป็นตานานเกี่ยวกับการสร้างเมืองพะเยา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับกับตานาน
เมืองสุวรรณโคมคาและตานานหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ตอนหนึ่งกล่าวถึง พญานาคปรากฏตัวเพื่อ
มอบทองคาแก่สองตายาย ซึ่งได้สั่งสมบุญ แล้วกลับสู่เมืองนาค11
9.ตานานพื้นเมืองสิบสองพันนา เป็นประวัติการตั้งถิ่นฐานของบ้านเมืองต่างๆ ในเขตอาณาจักร
สิบสองปันนา หรือสิบสองพันนา ตอนต้นกล่าวถึง กาเนิดของชาวไทลื้อ กล่าวว่า ชาวไทยลื้อ ถือกาเนิดมา
จากพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้าโขง โดยพวกนาคเป็นผู้แพร่พันธุ์ลูกหลานชาวไทลื้อ ซึ่งในตานานนี้ยังมี
เรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาและชาวไทลื้ออีกหลายตอน12
10.ตานานเมื องเชี ยงตุ ง เป็ นเอกสารโบราณที่กล่ าวถึ งการสร้ างบ้ านเมื องในเขตรั ฐฉาน
ตะวันออก ของสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทเขิน หรือไทขึน ตอนหนึ่งกล่าวถึงนางนาคมาลี
ผู้รักษาหนองตุง ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดเชียงงาม เมืองเชียงตุง โดย รองศาสตราจารย์
กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์13 กล่าวว่า นางนาคมาลีเป็นผู้ที่ได้รับคาสอนจากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์
เสด็จมาบริเวณหนองตุง นางเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ขอพระเกศาธาตุของพระองค์เพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุ
เมื่อพระพุทธเจ้าประทานให้ นางก็เอาหอยสังข์ในหนองตุงมายอรับพระเกศาไว้และนาไปบรรจุที่พระธาตุ
จอมคา14 นอกจากนี้นางนาคตนนี้ยังมีเรื่องเล่าท้องถิ่นอีกว่า นางเป็นภรรยาของพญามังรายด้วย
11.นิ ทานเรื่ องท้ าวพุ ดทะเสนและนางกางรี เป็ นนิทานประจาถิ่ นของเมื องหลวงพระบาง
กล่าวถึงตานานการสร้างเมืองเชียงดงเชียงทอง ว่า มีพระฤาษีพี่น้อง คือ ฤาษีสิงและฤาษีชวา ตกลงกันว่า
จะสร้างเมืองขึ้นในบริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง ได้พากันมาปักหลักหมายเมืองไว้ในบริเวณเชียงดงเชียงทอง และ

9

เรื่องเดียวกัน
10 เธียรชาย อักษรดิษฐ์ . ตานานพระเจ้าเลียบโลก : การศึกษาพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ภูมินาม ตานาน ผู้คน . 2552.
11 เฉลิมวุฒิ ต๊ะคามี . ตานานเมืองพะเยา . 2554.
12 เรณู อรรฐาเมศร์ . คติชนวิทยา . 2535.
13 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ . รายงานการวิจัยเรื่อง มโนทัศน์เรื่องนาคของชนชาติไทย. 2555.
14 ด้านทิศเหนือของหนองตุง
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เรียกเหล่าพญานาคสิบห้าตระกูลมาช่วยดูแล หากผู้มีบุญมาครองเมืองก็ให้เหล่านาคอุปถัมภ์ค้าชู นาค
ทั้งหลายก็ยอมือสาธุรับคา15
12.เอกสารเรื่อง ไทยสิบสองพันนา ของบุญ ช่วย ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการชาวจังหวัดเชียงราย
ที่เก็บข้อมูลในพื้นที่สิบสองพันนา และในภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อประมาณ 50 กว่าปีมาแล้ว
ได้ปรากฏเรื่องราวความเชื่อของชาวไทลื้อ เกี่ยวกับพญานาค ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจาก
ประสบการณ์ในเชิงพื้นที่ไว้หลายตอน เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับชื่อเมืองเชียงรุ่ง กล่าวว่า “ชาวไทลื้อ
เล่าว่าพญานาคที่อยู่ ในถ้าใต้แม่น้าโขง พ่นน้ากระจายออกไปในอากาศต้องกับแสงตะวันเป็นสีสั น
งดงาม สว่างไสวราวกับสายรุ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อ เชียงรุ่ง หรือเชียงรุ้ง”16
อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงเมืองฮาว่า เมืองฮามีหนองเติ่ง เป็นหนองหลวงคือหนองน้าใหญ่ เป็นที่
อยู่ของพญานาค ชาวเมืองได้สร้างรูปปั้นรูปพญานาคไว้ที่วัดสุธาวาสหรือวัดหลวง เล่ากันว่า แต่ก่อน
นั้นพญานาควัดหลวงมักจะหนีไปเล่นน้าในแม่น้าโขงและในหนองเติ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัด จนชาวบ้าน
ต้องเอาเหล็กไปตีตอกตรึงไว้บริเวณ “เท้า”ของพญานาค เพื่อไม่ให้หนีไปเที่ยวเล่น
นอกจากนี้บุญช่วย ยังได้ให้ความเห็นไว้ด้วยว่า จากการสารวจเมืองต่างๆ ในสิบสองพันนา
ของเขา พบว่าเมืองต่างๆในแคว้นสิบสองพันนา มีเรื่องเล่าทานองนิทานเกี่ยวกับพญานาคอยู่หลายเรื่อง
แต่ไม่ปรากฏว่าพญานาคหรือนาค จะทาร้ายผู้ใด สัตว์ที่ทาร้ายผู้คนตามลาน้าใหญ่ ชาวไทลื้อเรียกว่า
“เงิก” หรือ “เงือก” แต่เงือกนั้นก็ไม่ชัดเจนว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างใด แต่มีความหมายไปในเชิงสัตว์
ที่น่าหวาดกลัว บอกรูปร่างลักษณะไม่ถูก เพราะว่าผู้ที่เห็นเงือกต้องแลกด้วยชีวิต เวลาน้าท่วม ผู้ คน
จมน้าตาย หรือเรือล่ม เขาว่าเป็นเพราะเงือกทาร้าย ในขณะที่นาคนั้น ในมโนทัศน์ของชาวไทลื้อ ถือเป็น
สัตว์ที่ประเสริฐสุ ด มีเมืองพญานาคอยู่ใต้พื้นน้า ใต้แผ่นดิน เป็นเมืองที่มีศีลธรรมอันดี เคยให้ความ
คุ้มครองป้องกันพระพุทธเจ้าในอดีต ด้วยเหตุนี้ตามวัดวาอารามของชาวไทลื้อในสิบสองพันนา จึงนิยมก่อ
ปั้นรูปพญานาคไว้17
3. ผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาคในพืนที่ใกล้เคียง
1. จารึ ก อาณาจั กรจามปา อัก ษรปัล ลวะ ภาษาสั น สกฤต อายุร าวพุ ทธศตวรรษที่ ๖
กล่าวถึงเรื่องราวการติดต่อระหว่างชาวอินเดียและชาวพื้นเมืองแถบลุ่มน้าโขงตอนกลาง – ตอนใต้ ว่า
มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ โกณฑินยะ ผู้ได้รับหอกมาจากพราหมณ์อัศวัตถามันบุตรแห่งโทรณะ ได้พุ่งหอก
ไปเพื่อสร้างราชธานี ต่อจากนั้นจึงเดินทางติดตามไปจนพบกับธิดาพญานาค ผู้มีนามว่า โสมา 18 และ
ได้สืบเชื้อวงศ์ต่อมาเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มคนในลุ่มน้าโขงตอนกลาง
2. จดหมายเหตุการณ์เดินทางของราชทูตคังไถ (Kang Tai) และจูยิง (Chu Ying) ซึ่งเดินทาง
เข้ามายังอาณาจักรฟูนันในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๘ ได้เล่าถึงเรื่องราวกาเนิดบ้านเมืองของอาณาจักรฟูนันว่า
ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรฟูนันเป็นชาวอินเดีย ทรงพระนามว่าฮุนเถียน (Hun tien) คือโกณฑินยะ ท่านผู้นี้
ได้มาจากประเทศอินเดีย โดยฝันไปว่าเทวดาประจาตระกูลได้มอบศรให้ และสั่งให้ลงเรือไป
15

ปฐม หงส์สุวรรณ . รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแม่น้าโขง : ตานานปรัมปราและความสัมพันธ์กบั ชนชาติไท . 2554.
16 บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ . ไทยสิบสองพันนา . 2547.
17 เรื่องเดียวกัน
18 เฉลิม ยงบุญเกิด . บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจนละ . 2557.
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ครั้ นตอนเช้าตื่น ขึ้น ได้พบศรมีอยู่จริง จึงได้ลงเรือมาจนถึงอาณาจักรฟูนัน แต่ถูก นาง
พญานาคปล้นสดมในลักษณะของโจรสลัด ได้ต่อสู้กันและเป็นฝ่ายชนะ จึงได้ขึ้น ฝั่งและพบกับ นางลิว
เย (Liu ye) ซึ่งเป็นหัวหน้า ขณะนั้นนางและบริวารทั้งหมดไม่นุ่งผ้า ฮุนเถียนจึงได้พับผ้าเข้าและสวม
ลงไปบนศีรษะของนาง และเข้าปกครองอาณาจักรและได้นางเป็นภรรยา19
3. ตานานอุรังคธาตุ มีนิทานปรัมปราเรื่องนาค ที่พยายามจะเล่าเรื่องในอดีตอันยาวนาน
ย้อนไปถึงดึกดาบรรพ์ ว่ามีผู้คนกลุ่มหนึ่งเคลื่อนย้ายจากหนองแส ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน
ในจีน ลงมาตามลาน้าอูที่อยู่ในเขตลาวและกระจายลงสู่ลุ่มน้าปิง ทางภาคเหนือ ตลอดจนดินแดนสอง
ฝั่งแม่น้าโขง น้ามูลและน้าชี
บริเวณดังกล่าวมีคนอยู่มาก่อนแล้ว แต่ถูกเรียกว่าผี ในขณะที่คนที่เข้ามาใหม่เรียกขานใน
ตานานว่านาค เมื่อนาคกับผีมาเจอกัน ก็มีการประสมเผ่าพันธุ์ จนในตานาน กล่าวว่า “เมืองสุวรรณ
ภูมินี้เป็นที่อยู่แห่งนาคทั้งหลาย มีสุวรรณนาคเป็นเค้า แลผีเสื้อน้าเสื้อบกยักษ์ทั้งมวล”20
4. การวิเคราะห์บทบาทเชิงสัญลักษณ์ของนาคในวรรณกรรม
จากการศึกษาพบว่า นาค มีบทบาทสาคัญต่อแนวคิดและพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มคน
ในลุ่มน้าโขง หลากหลายบทบาท ดังนี้
1. พญานาค สะท้อนภาพของกลุ่มคนดั้งเดิม ที่มีวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีต่ากว่าอินเดีย
ดังจะเห็นได้จากตานานหรือนิทานในช่วงต้นประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ ชาวอินเดีย
เข้ามาครั้งแรกๆ ว่า ได้พบกับบรรดานาค หรือคนเปลือยไม่นุ่งผ้า
2. นาค สะท้อนภาพการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนตระกูลไท – ลาว หรือ กลุ่มภาษา
ตระกูล ไท – กะได จากประเทศจีนทางตอนใต้ แถบหนองแส มณฑลยูนนานเข้ามาตั้ง หลักแหล่ง
บริเวณสองฝั่งแม่น้าโขง ซึ่งปรากฏในตานานประเทศลาว ตานานพื้นบ้านอีสานและตานานการสร้าง
บ้านเมืองในล้านนา
3. นาคเป็นสัญลักษณ์ของระบบเครือญาติ ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ต่อเนื่ องจากข้อ ๒ คือ
ตานานเรื่องนาค สะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในเขตจีนตอนใต้ ในรัฐฉานของพม่า ใน
ประเทศลาว ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางของไทย ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีบรรพบุรุษร่วมกันมา
และกระจายตัวอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้าโขง ก่อนที่จะเกิดอาณาจักรอยุธยา ซึ่งก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับคน
ทางภาคเหนือนั่นเอง
4. นาคเป็ น อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ ที่ ส ะท้ อ นภาพการอุ ป ถั ม ภ์ แ ละการท าลายได้ ใ น
ขณะเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศีลธรรมของกลุ่มคนในสังคม ซึ่งยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม จรรยา คือนาคเป็น
ทั้งผู้สร้างสรรค์ คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ตั้งแต่ การสร้างบ้านแปงเมือง ตลอดถึงการปกป้องคุ้มครอง ให้
บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ขณะเดียวกันถ้าประชาชนหรือผู้นาขาดคุณธรรม ศีลธรรมแล้ว นาคจะเป็นผู้
ทาลายให้บ้านเมืองล่มจมได้
19

มหาวิทยาลัยศิลปากร . การประชุมวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส – ไทย ครั้งที่ 3 “พัฒนาการของรัฐในประเทสไทยจากหลักฐานทาง
โบราณคดี” 2538.
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. อุรังคธาตุ : ตานานอุรังคธาตุพนม . 2521.
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5.นาคเป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษาพระพุทธศาสนา และเป็นผู้เผยแผ่ พระธรรม
คาสอน จากตานานอุรังคธาตุ แสดงให้เห็นว่า เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนลุ่มน้าโขง ได้เกิด
การปะทะกับระบบความเชื่อเดิม แต่สามารถผนวกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ จากตานานการ
ปะทะกันระหว่างพระพุทธเจ้าและหัวหน้านาคกลุ่มต่างๆ จนนาคกลายเป็นสัญลักษณ์การปกปักรักษา
พระพุทธศาสนา
6. นาคเป็ นสัญลั กษณ์ของน้า และความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแสดงออกจากตานานต่างๆ ที่
กล่าวว่า นาคเป็นผู้สร้างแม่น้าสายต่างๆ และที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ เช่น แม่น้าโขง แม่น้าอู แม่น้างึม
แม่น้ามูล แม่น้าปิง แม่น้ากก เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
คติความเชื่อเรื่องนาค เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ทั้งที่เป็น กลุ่มคนไท
– ลาว และมอญ – เขมร ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อระบบความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมลุ่มน้า
โขงตั้งแต่แรกเริ่มตั้งบ้านเมือง
ในบริ เวณลุ่ มน้ าโขงตอนบนอั นประกอบไปด้วย ประเทศจี นตอนใต้ แถบมณฑลยู นนาน
ประเทศพม่ าภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ แถบรัฐฉาน เมืองเชียงตุง ประเทศลาว และภาคเหนื อของ
ประเทศไทย ต่างก็มีคติความเชื่อเรื่องนาคปรากฏอยู่ในวรรณกรรม ทั้งที่เป็นนิทาน ตานาน พงศาวดาร
ซึ่งสะท้อนภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการเป็นคนกลุ่มเดียวกันมาแต่เดิม คือกลุ่มคนในตระกูล
ไท – ลาว หรือกลุ่มภาษาตระกูล ไท – กะได ที่นับถือนาคมาก่อนการเข้ามาของพระพุทธศาสนาและเมื่อ
หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว นาคก็กลายเป็นสัญลักษณ์สาคัญในฐานะบรรพบุรุษของกลุ่มคนที่ปก
ปักรักษา อุปถัมภ์ค้าชูพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ และมีผลถึงแนวคิดในการดาเนินชีวิตของผู้คน
ริมฝั่งแม่น้าโขงได้เป็นอย่างดี
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องนาคในพื้นที่ลุ่มน้าโขงตอนบน ก็
เป็นความเชื่อหลักหรือความเชื่อพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรูปแบบการดาเนินชีวิต การสร้างบ้านเมือง การทา
ความดี – ความชั่ว และพฤติกรรมของคนในสังคม เช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้าโขงตอนกลาง และตอนล่าง
ดังผลการวิจัยของนักวิชาการและนักศึกษาหลายท่านที่ได้ศึกษาแนวความคิดเรื่องนาคในพื้นที่ประเทศ
ลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกัมพูชาไว้ หลายท่าน สาเหตุอาจเป็นเพราะลักษณะ
สภาพของพื้นที่มีความใกล้เคียงกัน และมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่อยู่ในสังคมเกษตรกรรม ต้องพึ่งพา
ธรรมชาติเหมื อนกัน ได้รั บวั ฒนธรรมจากต่ างถิ่นที่เข้ามาเมื่ อประมาณพุ ทธศตวรรษที่ 12 – 18 ใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และที่สาคัญคือ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเป็นระบบนิเวศน์วั ฒนธรรมเดียวกัน ตั้งแต่ต้น
น้า ถึงปลายน้า ไปมาหาสู่กันได้ผ่านสายน้าโขง จึงมีการแลกกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ดังจะเห็น
ได้จากวรรณกรรมโบราณที่กล่าวมาทั้งหมด ส่วนหนึ่งมีเนื้อหาเชื่อมโยงอ้างอิงกันไปมาระหว่างเมืองต่างๆ
ในเขตลุ่ มน้ าโขงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่ าง ซึ่ งผลการวิ จั ยนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ กษา
วิทยานิพนธ์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมลุ่มน้าโขงตอนบนเหล่านี้ จะได้
นาไปใช้ประกอบการวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดความเชื่อเรื่องนาคของคนไทลื้อในสังคมพหุวัฒนธรรมลุ่ม
น้าโขงตอนบน ในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น ความเชื่อเรื่องนาคกับการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ความเชื่อ
เรื่องนาคในพิธีกรรม วิถีชีวิต อาหาร ยารักษาโรค ความเชื่อเรื่องนาคในศิลปะการแสดง การขับร้อง เป็น
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ต้น และเมื่อนาข้อมูลความเชื่อเหล่านั้นมาประกอบกันแล้วจะทาให้สามารถมองภาพสะท้อนทางสังคมที่
ส่งผ่านสัตว์ในจินตนาการอย่าง “นาค” ออกมาได้ชัดเจนขึ้น เพื่อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนสังคม
โดยเฉพาะ กลุ่มคนไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักของการศึกษาวิทยานิพนธ์ ให้สามารถดารงอยู่ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ในฐานะชนกลุ่มน้อยของประเทศจีน ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีรากฐานทางวัฒนธรรม
จนถึงอาจพัฒนาเป็นจุดขายเพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจไทลื้อสิบสองปันนา ดารงตนอยู่ได้อยากภาคภูมิ
มีอัตลักษณ์ของตนเอง ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมหลักที่แข็งแกร่งอย่างวัฒนธรรมจีนได้
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การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง
SOCIAL MOVEMENT SHIFT TO THE SELF-GOVERNING PROVINCE
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการทาความเข้าใจถึงที่มาและหลักการเบื้องต้นของแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเอง (Self-governing province) และทาการวิเคราะห์แนวทางการเคลื่อนไหวของประชาชนจาก
กรณีศึกษา 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และอานาจเจริญใน เพื่อเสนอขั้นตอนการเคลื่อนไหว
ของประชาชนในการผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จ โดยทาศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า การเคลื่อนไหวเพื่อตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เกิด
จากการดาเนินนโยบายและการบริหารงานของภาครัฐที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนที่มี
ความแตกต่างๆกันตามแต่ละพื้นที่ได้ ประชาชนจึงต้องการให้เกิดการกระจายอานาจอย่างแท้จริง จึง
เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันทา โดยใช้ทุนทางสังคมของแต่ละชุมชน และสภาพปัญหาเป็นฐานเพื่อ
กาหนดทิศทางการพันนาในอนาคต โดยขั้นตอนการเคลื่อนไหวประกอบด้วย ขั้นตอนคือ การค้นหา
และสร้างพลังของชุมชน การสร้างความชัดเจนของข้อมูล การกระตุ้นและการเสริมพลัง และการสร้าง
ฉันทานุมัติร่วมกัน
คาสาคัญ: การเคลื่อนไหวภาคประชาชน,จังหวัดจัดการตนเอง, การกระจายอานาจ, การปกครอง
ท้องถิ่น
ABSTRACT
This article aimed to the presenting the principles and objectives of selfgoverning province. The article also analyzed the process of people’s movement in
pushing the idea to be successful from different case student case studies in Khon
kaen, Chiang mai , and Amnat charoen. The result showed that people’s movement
the self-governing province ideal started from the failure in policy and management of
the government. In addition, The government cannot solve the problems in different
communities. Therefore people need de-centralization. They started to jointly discuss
and used the local capital of each community and their problem as a base for defining
the solutions. There are four steps of the movement: Finding and Gathering social
power, Information Clarity, Motivate and Support, and Consensus.
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บทนา
การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็ น หนึ่ ง ในสามของหลั ก การพื้ น ฐานในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นลักษณะที่การบริหารราชการส่วนกลางแบ่งอานาจการปกครองจาก
ส่วนกลางไปให้ ประชาชนในท้องถิ่นได้ส ามารถบริห ารจัดการตนเองได้เพิ่มขึ้น โดยมีอิสระในการ
บริหารพอสมควร (Autonomy) ซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นมา
การกระจายอานาจนี้เอง ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาประเทศ มีผลต่อบริบท
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยสามารถมารถแยกเป็นประเด็นสาคัญๆได้ 2
ประเด็นสาคัญคือประเด็นแรก การกระจายอานาจเป็นรากแก้วของประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาใน
ระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วยโครงสร้างสาคัญส่วนหนึ่ งคือท้องถิ่น หากแต่การพัฒนาที่เน้น
โครงสร้างระดับบนมากเกินไปจะส่งผลต่อการพัฒนาในแบบที่เรียกว่าหัวโตตัวลีบ ดังนั้นการปกครอง
ตนเองในรูป แบบของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการกระจายอานาจไปสู่ หน่ว ยการ
ปกครองระดับล่างหรือระดับพื้นฐาน จะกลายเป็นรากแก้วสาคั ญในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
และประเด็นที่สอง การกระจายอานาจยังเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชนบท เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดจากการกระจายอานาจจะ
ทาให้การพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์ (ลิขิต ธีรเวคิน,2544: 267)
ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย เริ่มปรากฏเหตุการณ์ที่แสดงถึงการกระจาย
อานาจไปสู่ท้องถิ่นมาเป็นลาดับ โดยเริ่มปรากฏตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งหากจะแบ่งช่วงเวลาตามปรากฏการณ์สาคัญ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงแรก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 – พ.ศ.2475 โดยในช่วงนี้มีการปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน
โดยเริ่มมีการจัดตั้ง แขวง อาเภอ เมือง และเริ่มมีการทดลองใช้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถึง
กระนั้นก็ยังคงมีลักษณะของการรวมศูนย์อานาจอยู่มาก ซึ่งการแบ่งอานาจและกระจายอานาจยังน้อย
ช่วงที่สอง ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ.2540 เป็นช่วงเวลา
ที่การกระจายอานาจเริ่มปรากฏชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยมีเหตุการณ์สาคัญเริ่มจากการจัดตั้งเทศบาล
สภาจังหวัด สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ตามลาดับ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการกระจายอานาจใน
เขตเมืองก่อนและเริ่มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น แต่ในส่วนของผู้บริหารของ
สุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมาจากข้าราชการและ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
มาจากกานันดังนั้นการกระจายอานาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพิ่มมากขึ้นจึงยัง
ไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยาในปี พ.ศ.2518 และปีพ.ศ. 2521 ตามลาดับ และได้มีการปรับรูปแบบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
และพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
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ช่ว งที่ส าม ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2540 - ปั จจุบั น หลั ง จากที่ประเทศไทยได้ มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีการระบุและกาหนดเรื่องการกระจายอานาจไว้
อย่างชัดเจน โดยให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารตนเองมากขึ้น มีผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
และการเพิ่มเติมภารกิจหน้าที่ด้วย อาทิ การทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีการออก
พระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ซึ่งมีเป้าหมายในการกระจายอานาจที่ชัดเจน เช่น ให้ท้องถิ่นมี รายได้เป็น 20 % ของรายได้
รัฐบาลภายในปี 2544 และ 35 % ภายในปี 2549 ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่มี ความซ้าซ้อน
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค กับท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี และจัดตั้งองค์กรรองรับเพื่อให้การ
กระจายอานาจการปกครองแก่ท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบฉบับต่างๆ
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 100 ปีแห่งการกระจายอานาจ แต่ถึงอย่างไรก็ดี
จากการศึกษาก็ยังคงพบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการกระจายอานาจดังนี้ (สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552: 101-134)
1) ปัญหาด้านเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปั ญหาการปฏิบัติราชการ
ที่ทับซ้อนกันระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องอานาจหน้าที่
ภารกิจ งบประมาณ และการติดต่อประสานงาน
2.) ปัญหาด้านการถ่ายโอนหน้าที่ทั้งใน ความรับผิดชอบ งบประมาณ และการประสานงาน
ที่ไม่ชัดเจน
3.) ปัญหาด้านการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มากเกินไป ทาให้ไม่มีอิสระใน
การตัดสินใจดาเนินภารกิจต่างๆ อันเป็นผลมาจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการกาหนดนโยบายจากส่วนกลางที่ไม่คานึงถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เป็นต้น
4.) ปั ญหาด้านงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นที่ ไม่สั ม พันธ์ส อดคล้ องกั บ
ภารกิจที่มีการกระจายมาให้จ ากส่ วนกลาง ส่งผลให้ปฏิบัติงานหรือการนานโยบายไปปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เท่าที่ควร
5) ปั ญ หาด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง ไร้
ประสิทธิภาพและไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
6) ปัญหาทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่น้อย โดยพบแค่
เพียงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่าเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่จะสามารถช่วยให้การบริหารงานประสบผลสาเร็จ
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนมีความเห็นว่า จากสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระจาย
อานาจของประเทศไทยที่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเท่าที่ควร ส่งผลให้การพัฒนากระจุกตัวอยู่ที่
ส่วนกลางค่อนข้างมาก มีลักษณะที่เรียกว่า “หัวโตตัวลีบ” จนเป็นผลให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ รับ
บริ การสาธารณะจากภาครั ฐอย่ างเต็มประสิ ทธิภาพ อีกทั้งนโยบายต่างๆที่กาหนดโดยรัฐ บาลใน
รูปแบบของการกาหนดนโยบายเดี่ยวแต่ใช้กับหลายพื้นที่ ส่งผลต่อการสร้างปัญหาในท้องถิ่นมาโดย
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ตลอด ซึ่งแนวคิดที่กาลังถูกนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันคือเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” ที่
เป็ น การ “ลดทอนอ านาจรั ฐ และเพิ่ ม อ านาจของประชาชน” ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ของ
“Autonomy” หรื อความมีอิสระในการบริห ารพอสมควร ที่เป็นหลั กการส าคัญของการกระจาย
อานาจ
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผู้ เ ขีย นได้ทาการศึ กษาจากเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ องกับ การ
เคลื่อนไหวของประชาชนและประชาสังคมเพื่อผลั กดันให้จังหวัดของตนเองมีรูปแบบการบริห าร
ราชการตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งในส่วนต่อไปผู้เขียนจะได้นาเสนอถึงที่มาของแนวคิด
จังหวัดจัดการตนเองในประเทศไทย และนาเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนใน
จังหวัดต่างๆ คือ จั งหวัดเชีย งใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อให้เห็ นถึงแนว
ทางการเคลื่อนไหวที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง
แนวคิดการบริหารตามแบบจังหวัดจัดการตนเองนั้น ไม่ใช่แนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นใน
สังคมไทย หากแต่เคยถูกผลักดันมาแล้วในช่วงปี พ.ศ.2499 จากนักวิชาการที่เดินทางไปศึกษาต่อ ณ
ต่างประเทศ และเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยก็ได้มีการเขียนกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ เช่น การ
จัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศ และที่สาคัญคือ ในปี พ.ศ.2534
ได้มีการผลักดันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยข้าราชการทุกสังกัดจะอยู่ภายใต้การบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ในท้ายที่สุดก็
ได้องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) มาแทน (จรัส สุวรรณมาลา,มปป อ้างถึงใน สานักงานสภาพัฒนา
การเมือง,2555:3) นั่นแสดงให้เห็นว่าการบริหารราชการส่วนกลางมีความแข็งมาก การปฏิรูปตาม
แนวคิดดังกล่าวจะส่งผลต่อฐานอานาจทางการเมือง จึงยากที่จะกระจายอานาจสู่ประชาชน และ
กระแสการตื่นตัวก็ค่อยๆน้อยลง
ต่อมาในปี พ.ศ.2551 แนวคิดดังกล่าวก็ถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้งโดยองค์กรภาคประชา
สั งคมในภาคเหนื อ เช่ น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒ นาเอกชนภาคเหนื อ (กป.อพช.)
สถาบันการจัดการทางสังคม (สจส.) และ นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็น ปัญหา และวิกฤตการณ์ต่างๆในสั งคม และได้นาแนวคิดเรื่องการพึ่งตนเองตาม
แนวทางเกษตรชุมชน และนโยบายของรัฐบาลเรื่องผู้ว่า CEO และแนวคิดจังหวัดบูรณาการ จนเกิด
การเสนอแนวคิดปฏิรูปประเทศเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นขึ้น ที่เป็นการแก้ไข
ปั ญ หาในเชิ ง พื้ น ที่ โ ดยมองพื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง มากกว่ า การก าหนดจากส่ ว นกลาง และในปี 2554
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอานาจในประเทศไทยและมีข้อเสนอ
ให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอานาจ ด้วยการโอนอานาจการบริหารจัดการตนเองไปให้ท้องถิ่นด้วยความ
เร่งด่วน เพื่อเป็นการปรับสมดุลของประเทศและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาวการณ์
ของยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปหรือการ “ลดอานาจรัฐ เพิ่มอานาจประชาชน”(คณะกรรมการปฏิรูป
,2554:151-187)
“จังหวัดจัดการตนเอง”หรือ“จังหวัดปกครองตนเอง” หมายถึงการกระจายอานาจ
ให้ท้องถิ่นสามารถจั ดการตนเองได้มากขึ้น ซึ่ง จรัส สุวรรณมาลา (2555) ได้อธิบายหลักการของ
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จังหวัดจัดการตนเองว่าเป็นการรวมกัน (Merging) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกันโดยเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีอานาจหน้าที่ใน
พื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ มีโครงสร้างการเมืองการบริหาร ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการ
คลังและงบประมาณแบบใหม่ด้วย แต่สิ่งที่ท้องถิ่นจะไม่เข้าไปบริหารจัดการคือ ด้านความมั่นคงทั้งใน
เรื่องกองกาลังและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านระบบเงินตรา และด้านระบบศาลและระบบ
ยุติธรรม (สวิง ตันอุด. 2554:7-39)
หากพิจ ารณาถึง กระบวนการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อปฏิรู ประบบการบริ ห ารราชการ
แผ่นดินตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่า การยุบรวมหรือยกเลิกการบริหาร
ราชการส่ ว นภูมิภ าคเข้า มารวมกับท้อ งถิ่นนั้น เป็ นเรื่องที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ ยนผ่ า น
ค่อนข้างมาก มีประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญทั้งในเรื่อง อานาจ ภาระหน้าที่ บุคลากร และงบประมาณ
ทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่สิ่งที่เป็นเหมือนจุดแข็งหรือโอกาสในการขับเคลื่อนคือการที่มีการ
หนุนเสริมพลังจากภาคส่วนต่างๆที่สาคัญในสังคมไทย ทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สั ง คม และนั ก วิ ช าการจากสถาบั น ต่ า งๆ ซึ่ ง จะกลายเป็ น พลั ง ส าคั ญ ในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี
การเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง
ในปัจจุบันการเคลื่อนไหวเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเองเองเริ่มแผ่ขยายแนวคิด
ไปสู่จังหวัดต่างๆกว่า 26 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีกลไกสาคัญคือภาคประชาชนในพื้นที่นั้น เป็นกาลัง
สาคัญในการเคลื่อนไหว รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นาชุมชน นักวิชาการ
และผู้ ที่ มีค วามรู้ ด้ า นต่ างๆ มาเป็ น พลั ง หนุ น เสริ ม อี กด้ ว ย ซึ่ง ในส่ ว นต่ อ ไปผู้ เ ขี ย นจะขอนาเสนอ
กระบวนการเคลื่อนไหวใน 3 จังหวัดตัวอย่างที่มีความโดดเด่นและมีความชัดเจนในการเคลื่อนไหว อัน
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชีย งใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอานาจเจริญ โดยเป็นการนาเสนอ
เกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้ในปัจจุบัน
จังหวัดเชียงใหม่กับร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร
จังหวัดเชียงใหม่ ถื อเป็นจังหวัดแรกที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว ดังที่ผู้เขียนได้นาเสนอไว้แล้ว
ในช่วงต้น ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
ที่เริ่มนาปัญหาที่เกิดจากการดาเนินการทางนโยบายของรัฐที่กาหนดจากส่วนกลางแล้วที่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่มีลักษะเฉพาะตัวได้ มาวิเคราะห์เพื่อหาทางออกร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับ
“การพึ่งตนเอง” “ผู้ว่า CEO” และ “จังหวัดบูรณาการ”
การเคลื่อนไหวเริ่มเป็นรูปธรรมมากเมื่อในปีพ.ศ.2553 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) สนับสนุนงบประมาณในการนาร่องขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว และเป็นผลในเชิงประจักษ์เมื่อ
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ…. ที่
อาศัยแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นฐานคิดก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่ขับเคลื่อนจังหวัด
จัดการตนเองรวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พรบ.ดังกล่าวได้กาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่
หรือเชียงใหม่มหานครเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลการบริหารราชการของ
เชีย งใหม่มหานครจะต้องอยู่ภ ายใต้ “หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” และ
“หลั กความเป็ น แห่ ง การปกรองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเชี ยงใหม่ และจั งหวั ด
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เชียงใหม่ก็ได้กลายเป็นเชียงใหม่โมเดลที่เป็นตัวแบบในการขับเคลื่อนในอีกหลายจังหวัดในประเทศ
ไทย (พลศักดิ์ ชัยศรี, 2555:ออนไลน์)
จากการศึกษาพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ยุทธศาสตร์สาคัญดังนี้
(เบญญาภา วงษ์แหวน .2558 ,133-135)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายทางวิชาการ เป็นกระบวนการ
ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นปัญหา เป็นต้นทุนของจังหวัดจัดการตนเองในมิติต่างๆ
รวมถึงข้อมูลการจัดการตนเองทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิ ดเห็น
ของภาคีเครื อข่ายต่างๆ แล้ ว น ามาจัดทาข้อเสนอเพื่อการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการเชียงใหม่มหานคร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 กระบวนการเตรีย มความพร้ อ มพื้ น ที่ เป็ น กระบวนการในการ
กระจายความรู้ต่างๆเข้าสู่ชุมชน โดยเริ่มจากการพูดคุยกลุ่มเล็กๆ ขยายไปสู่กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มคน
เหลือง คนเสื้อแดง นักธุรกิจ พ่อค้า เป็นต้น โดยเริ่มจากระดับเล็กไปหาใหญ่ และเมื่อประชาชนรับรู้
และรับทราบแล้ว ก็จะเปิดเวทีใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ จนนาไปสู่การร่วมลงชื่อเพื่อ
เสนอกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการสื่อสารกับสังคม ซึ่งจะเป็นการสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้งสื่อท้องถิ่น และสื่อกระแสหลัก เช่น คู่มือ แผ่นพับ และสื่อ
วิทยุชุมชน โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และไอที และทาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทุกคนเห็นความสาคัญ
ร่ ว มกั น แล้ ว จึ งน ามาสู่ ก ารรวบรวมรายชื่ อประชาชนไม่ น้อ ยกว่ า 10,000 คนเพื่ อ สนั บสนุ นร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ให้ผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป
จังหวัดขอนแก่นกับปฏิญญาขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการตนเอง
เกิดจากการนาปัญหาต่างๆที่สั่งสมมานานของในเรื่องการเข้า ถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ มาผนวกเข้ากับแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชน
และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นกว่า 3,000 คน ก็ได้นัดหมายรวมตัว
กัน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกาศ ปฏิญ ญาขอนแก่น โดยมีเป้าหมายจานวน 10 ข้อ คือ
การสร้ างพลั งให้ เกิดขึ้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่ งเสริมการมีส่ว นร่ว มของการเมืองภาค
พลเมือง ประชาชนมีความสานึ กต่อหน้าที่ และห่วงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เพื่อมุ่งไปสู่การจั ดการของท้องถิ่นแบบองค์กรวมโดย และได้ใช้
วาระวันสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยดาเนินการผ่าน 8 ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมาย
สาคัญคือการจัดตั้งสภาประชาชน เข้ามาทาหน้าที่ในการจัดทาข้อกาหนดหรือแนวทางการบริหาร
ท้องถิ่นที่เรียกว่า “ธรรมนูญประชาชน” ที่สอดคล้องกับการจัดการตนเองในอนาคต โดยมีขั้นตอนใน
การขับเคลื่อนดังนี้ (ฉัตรเกษม ดาศรี,2558)
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นจากการสร้างความชัดเจนให้กับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองกับกลุ่ม
แก่นน าระดับจังหวัดระหว่างกลุ่มนักวิช าการและนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม เพื่อสั งเคราะห์
ออกมาเป็นตัวแบบ (Model) ที่ชัดเจน โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง และจังหวัดใกล้เคียงเช่น
อานาจเจริญและมหาสารคาม
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ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเสริ ม พลั ง ในการเคลื่ อ นไหว โดย
ประกอบด้วย ภาคีในพื้น ที่เช่น สภาองค์กรชุมชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ภาคประชาสังคม
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สื่อ ชุมชนเมืองขอนแก่น เครือข่ายนักวิชาการ และภาคีระดับชาติ เช่น
สานักงานปฏิรูป (สปร.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) และสถาบัน
พระปกเกล้าเป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การนากระบวนการต่างๆเข้าสู่พื้นที่ระดับตาบล เพื่อ “การสร้างความเป็น
พลเมือง” ให้เกิดขึ้นกับประชาชน และสนับสนุนให้ แต่ล ะตาบลให้ไปขอจัดตั้งเป็นสภาองค์ชุมชน
ประจ าตาบล ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 จะช่วยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ
องค์กรเป็นไปได้สะดวกขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการจัดทาร่างพระราชบัญญัติจังหวั ดจัดการตนเอง และอาศัยช่องทาง
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา163 ที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ น้ อ ยกว่ า 10,000 คนมี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ ร้ อ งขอต่ อ ประธานรั ฐ สภาเพื่ อ ให้ รั ฐ สภาพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติซึ่งถือว่า พรบ.ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้บริหารจัดการการปกครองตนเอง
อานาจเจริญกับธรรมนูญประชาชนคนอานาจเจริญ พ.ศ. 2555
ธรรมนูญประชาชนคนอานาจเจริญเกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆในแต่ละชุมชนที่ประชาชนคน
อานาจเจริญอยากจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างยั่งยืนและตรงตามความต้องการของประชาชน โดยมี
คณะทางานสนับ สนุนการขับเคลื่ อนธรรมนูญประชาชนคนอานาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์,2557)
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นที่กลุ่มแกนนาดาเนินการออกไปสารวจสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วนาปัญหาต่างๆมาร่วมกันระดมสมองร่ วมกับประชาชนในหมู่บ้านใน
การหาทางออกให้ เกิดความเจริ ญและความอยู่เย็นเป็นสุ ข จากนั้นกลุ่ มแกนนาจึงจะนาข้อมูล มา
ประมวลอีกครั้งเพื่อให้ได้แนวทางแก้ปัญหา ก่อนที่จะให้ประชาชนได้พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะทาให้
แนวทางนั้นตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ขั้นตอนที่สอง คือการที่กลุ่มแกนนานาเอาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากประชาชน มา
เข้าสู่กระบวนการยกร่างธรรมนูญประชาชนคนอานาจเจริญ โดยผ่านกระบวนการของ ประชาชนกลุ่ม
แกนน า สภาองค์กรชุ มชนทุก พื้น ที่ ตั ว แทนจากภาคี พัฒ นา สถาบัน พัฒ นาองค์กรชุ มชน (พอช.)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สานักงานปฏิรูป (สปร.) มูลนิธินโยบายสุขภาวะ(มนส.)
และนักวิชาการอิสระ
ขั้น ตอนที่ส าม การจั ดเวทีเสวนาของกลุ่ มแกนนา ซึ่งจัดในพื้นที่ของทุกตาบล โดยเชิญ
สมาชิกกลุ่มผู้นาท้องถิ่นมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน
ขั้นตอนที่สี่การจัดทาเอกสารรูปเล่มของร่างธรรมนูญประชาชนคนอานาจเจริญ
ขั้นตอนที่ห้าการจัดทาประชาพิจารณ์ในระดับตาบล เพื่อให้ประชาชนในทุกตาบลได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นก่อนที่จะมีการประกาศใช้ต่อไป
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บทสรุป
นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่ประเทศไทยได้มีการกระจายอานาจมาสู่ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดี
ด้วยบริ บทต่างๆในสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัตร ก็ยังส่ งผลต่อการพัน นาการกระจาย
อ านาจทางการปกครองอยู่ เ รื่ อ ยมา ซึ่ ง หากหั ว ใจส าคั ญ ของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น คื อ การ
ด าเนิ น การต่ า งๆเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความผาสุ ก แก่ ป ระชาชน คงจะเป็ น หน้ า ที่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกคน ที่จะช่วยกันพันนาวิธีการต่างๆ ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
จังหวัดจั ดการตนเองจึ งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ กาลั งถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัว แบบในการ
ขับ เคลื่ อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือการลดทอนอานาจรัฐ และเพิ่ม
อานาจประชาชนให้มากที่สุด หากแต่สิ่งที่ต่างกันคือความเป็นอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่ที่จะเป็นตัวกาหนดรูปแบบในการจัดการตนเองของท้องถิ่นนั้นๆ
จากการที่ผู้เขียนได้นาเสนอแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อการผลักดันให้จังหวัดมีการบริหาร
จัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และอานาจเจริญ สามารถที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์
ถึงขั้นตอนของการเคลื่อนไหวให้ประสบผลสาเร็จได้ดังนี้
ขั้นตอนแรก การค้นหาและสร้างพลังของชุมชน
ชุมชนถือเป็นหน่วยขั้นแรกสุดที่จะต้องสร้างพลังให้เกิดขึ้น โดยจะต้องหาข้อมูลสาคัญที่เป็นพื้นฐาน
ของชุมชนที่มีลักษณะเป็นทุนทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ประเพณี และความ
เชื่อต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขอนตนเอง และสร้างให้ชุ มชนหรือประชาชนในชุมชนนั้นเกิดจิตสานึก
เพื่อเป็นพลังในการปกป้องสิทธิชุมชน ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นโดยกลุ่มผู้นาที่ต้องการจะแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น และต้องเข้าไปค้นหาและกระตุ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญจากประชาชน และ
จึงนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่สอง การสร้างความชัดเจนของข้อมูล
ภายหลังจากจากที่กลุ่มผู้นาได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ก็จะนามาวิเคราะห์เพื่อจัดระบบของข้อมูลที่
สะท้อนปัญหา ความต้องการของประชาชน และเสนอแนะแนวทางเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น ซึ่งในขั้นตอนนี้กลุ่มผู้นาจะมี การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะทางาน ซึ่งประกอบไปด้วยภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามรถ
เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่สาม การกระตุ้นและการเสริมพลัง
ขั้นตอนนี้จะเป็นการนาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมวิเคราะห์อีกครั้ง
เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวที่ให้นั้นมีความเป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับสภาพปัญหาแท้จริง
ของชุมชน ซึ่งในขั้นตอนนี้ กลุ่มผู้นาและภาคีเครือข่ายจะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนาเสนอแนวทางและขอ
ความเห็นเพื่อเป็นการยืนยันในระดับพื้นที่ โดยจัดเวทีในทุกตาบล เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน
พร้อมที่จะเคลื่อนไหวในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่สี่ การสร้างฉันทานุมัติร่วมกัน
เป็นขั้นตอนในการนาข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบ และเข้าสู่กระบวนการสร้างการรับรู้และการยอมรับ
ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงแนวทางหรือเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน และก็จะเข้าสู่การออกกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายรองอื่นๆที่สะท้อนความเป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นเอง
จากการศึกษาจะพบว่าทั้ง 3 จังหวัดจะมีการสร้างฉันทานุมัติร่วมกันโดยจังหวัดเชียงใหม่มี
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ชี ย งใหม่ ม หานคร จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ป ฏิ ญ ญาคนขอนแก่ น และจั ง หวั ด
อานาจเจริญมีธรรมนูญประชาชนคนอานาจเจริญ
อย่างไรก็ดี แนวทางที่ผู้เขียนได้สรุปไว้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ของ 3 จังหวัดที่ มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการบริหารท้องถิ่นตามแบบจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งใน
พื้น ที่ต่างๆในประเทศไทยอีกกว่า 26 จังหวัด ก็ยังมีการเคลื่ อนไหวด้ว ยเช่นเดียวกัน ในส่ว นของ
รูปแบบ และวิธีการอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคื อ
ความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของท้องถิ่นด้วยการ “การลดอานาจรัฐและเพิ่มอานาจประชาชน”
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นํ า การ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาภาวะผู้นําของบริษัทที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร และ 3. ทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการ
เปลี่ ย นแปลง นิ ค มอุ ต สาหกรรม นวนคร ประชากรในการวิ จั ย คื อ ผู้ จั ด การแผนก ผู้ จั ด การฝ่ าย
ผู้จัดการหน่ วยงาน และผู้ ใ ต้ บังคั บบัญชา เฉพาะคนไทยที่ปฏิบัติงานบริษั ท ในนิค มอุต สาหกรรม
นวนคร จํานวน 192 แห่ง โดยมีจํานวนประชากรทั้งหมด 152,042 คน (ฝ่ายบุคคลบริษัทนวนคร
จํ า กั ด , 2558) กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากตารางของ (Hair, et al, 2010; นงลั ก ษณ์ วิ รั ช ชั ย ,
2542) จํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1,040 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่ ง ได้
กําหนดการวิจัยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
และใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึ ก ษาภาวะผู้ นํ า ของบริ ษั ท ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง นิ ค ม
อุตสาหกรรม นวนคร ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือสร้างบารมี
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2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
พบว่า ในภาพรวมส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย การตระหนักรู้
อารมณ์ของตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 2) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น ประกอบด้วย สมรรถนะรอบรู้
ความซื่อสัตย์ คุณงามความดี ความน่าเชื่อถือ และความเปิดเผย 3) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย
การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการเป็นแบบอย่างที่ดี และ 4)
ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ความยืดหยุ่นในการคิด ความ
คล่องแคล่วในการคิด และความละเอียดลออในการคิด ทั้ง 4 ปัจจัยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทุกปัจจัยมีอิทธิพลทางตรง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม คือความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อม
ต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านความเชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ รวมถึงความ
เชื่อมั่น ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ อีก
ทั้งวิสัยทัศน์ ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์
3. ผลการทดสอบรู ป แบบของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง นิ ค ม
อุตสาหกรรม นวนคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแคว์เท่ากับ 137.27,
df เท่ า กั บ 113, SRMR เท่ า กั บ 0.026, P-Value เท่ า กั บ 0.059, GFI เท่ า กั บ 0.987, NFI เท่ า กับ
0.693, CFI เท่ากับ 0.888, NNFI เท่ากับ 0.771, PNFI เท่ากับ 0.339, AGFI เท่ากับ 0.972 และ
RMSEA เท่ า กั บ 0.014 ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นความเชื่ อ มั่ น 2) ด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ 3) ด้ า น
ความคิดสร้างสรรค์ และ 4) ด้านความฉลาดทาง
คําสําคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง, นิคมอุตสาหกรรม
ABSTRACT
The study of causal relationship model of transformational leadership in
Navanakorn industrial estate aims to (1) study transformational leadership of
companies in Navanakorn industrial estate (2) analyze factors influenced to
transformational leadership in Navanakorn industrial estate and (3) examine model of
factors that influenced to transformational leadership in Navanakorn industrial estate.
The population consists of 152, 042 Thai employees working in 192 companies in
Navanakorn industrial estate. The group sampling was selected 1,040 out of 152,042
from simple random sampling. It is a mixed methods research which collects both
qualitative and quantitative data. The data were collected via questionnaire. The
LISREL was used to analyze the confirmatory factors and structural equation model.
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The findings reveal as follows:
1. From data analysis, factors affected to transformational leadership in
Navanakorn industrial estate are (1) emotional quotient (EQ) which includes selfawareness, self-motivated, empathy, building relationship and emotional selfregulation (2) confidence which includes functional competency, honesty, goodness,
reliability and transparency (3) vision which includes building, expanding, following
vision and being role model and (4) creative thinking which includes originality,
flexibility, fluency and elaboration. The four factors are shown to be significant at .05.
All factors have direct influences on transformational leadership except emotional
quotient (EQ), confidence and vision. The emotional quotient influences on
transformational leadership through confidence, creative thinking and vision. The
reliability influences on transformational leadership through creative thinking and
vision. The vision influences through creative thinking.
2. From data analysis, factors affected to transformational leadership in
Navanakorn industrial estate are (1) emotional quotient (EQ) which includes selfawareness, self-motivated, empathy, building relationship and emotional selfregulation (2) confidence which includes functional competency, honesty, goodness,
reliability and transparency (3) vision which includes building, expanding, following
vision and being role model and (4) creative thinking which includes originality,
flexibility, fluency and elaboration. The four factors are shown to be significant at .05.
All factors have direct influences on transformational leadership except emotional
quotient (EQ), confidence and vision. The emotional quotient influences on
transformational leadership through confidence, creative thinking and vision. The
reliability influences on transformational leadership through creative thinking and
vision. The vision influences through creative thinking.
3. It is found that factors affected to transformational leadership relates to
the data, having R2 = 137.27, df = 113, SRMR = 0.026, P-Value = 0.059, GFI = 0.987, NFI
= 0.693, CFI = 0.888, NNFI = 0.771, PNFI = 0.339, AGFI = 0.972 and RMSEA = 0.014. The
causal factors influenced transformational leadership in Navanakorn industrial estate
include 4 factors: confidence, vision, creative thinking and emotional quotient. Among
18 indicators, the indicators with highly impact on transformational leadership are
confidence, vision, creative thinking and emotional quotient follow this.
Keywords: factors affected to transformational leadership, transformational
leadership
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บทนํา
ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้นําการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความสามารถของผู้นําในด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ ด้านความเชื่อมั่น ด้านวิสัยทัศน์ และด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทําสิ่งเหล่านี้ให้
สําเร็จตามความมุ่งหมายพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามศักยภาพที่แต่ละบุคคลมีอยู่ เพื่อให้เห็น
ความสําคัญ ความเร่งด่วนในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้ตระหนักอย่าง
แท้จริงว่าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตนเองขณะที่สภาวะแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆรอบตัวเรามีการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา หนึ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การเจริ ญ เติ บ โตของ
ภาคอุ ตสาหกรรม เพราะภาคอุ ตสาหกรรมเป็นส่วนที่สําคัญ ที่สุ ดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยมีบ ทบาทในการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ประชาชน เพราะเป็ น แหล่ง จ้ า งงานขนาดใหญ่
ระดับประเทศ (วรวัฒน์ แสงน้อยอ่อน, 2556) และจากรายงาน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)
พบว่าภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน GDP สูงเป็นอันดับ 1 ถึง ร้อยละ 38.1 และมีสัดส่วนการจ้างแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 4 โดยมีสัดส่วนการจ้างงานสูงถึง ร้อยละ 13.8 ของมวลรวมใน
ประเทศ แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยในด้านภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างยิ่ง
ดั ง นั้ น ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศและความเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะมีบทบาทสําคัญต่อการ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
สามารถสร้างรายได้ใ ห้ประเทศถึ ง ร้อยละ 40 รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผ ลต่อ
อุตสาหกรรมไทย ซึ่งปัจจัยที่สําคัญและมีบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมมี 2 ส่วน คือ 1) การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนและ SMEs และ 2)การจูงใจให้ประกอบกิจการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนต้องคํานึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 11, 2555 - 2559)
เช่นเดียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่
ความเป็ น ผู้ นํ า ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ (Visionary) และมี ก ารกระจายอํ า นาจหรื อ เสริ ม สร้ า งพลั ง จู ง ใจ
(Empowering) เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral Agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้นํา ซึ่งภาวะผู้นํา
ลักษณะนี้กําลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Bass & Riggio, 2006)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และสภาพปั ญ หาผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
เพื่อต้องการทราบถึงรูปแบบและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ว่าผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงแบบใด อยู่ในระดับใด ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน
มากน้อยแค่ไหน ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการศึกษาจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงให้สามารถทํางานในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนําไปสู่แนวทางการพัฒนา
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับประชาคมอาเซียนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของบริษัทที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
3. เพื่อทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการหน่ายงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
เฉพาะคนไทยที่ปฏิ บั ติ งานบริ ษั ท ในนิ ค มอุตสาหกรรม นวนคร จํานวน 192 แห่ง โดยมีจํ า นวน
ประชากรทั้งหมด 152,042 คน (ฝ่ายบุคคลบริษัทนวนคร จํากัด, 2558) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางของ (Hair, et al, 2010; นงลั ก ษณ์ วิ รั ช ชั ย , 2542) กํ า หนดอั ต ราส่ ว นระหว่ า งจํ า นวน
ตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์ 20 เท่า ต่อ 1 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจํานวนพารามิเตอร์ใน
แบบจําลองจํานวน 22 พารามิเตอร์ จํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1,040 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) ซึ่ งได้ กําหนดการวิจัยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รู ปแบบการวิจั ยเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research) ประชากร 152,042 คน กลุ่มตัวอย่าง 1,040 คน และรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้จักการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จํานวนทั้งสิ้น 12
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) สําหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
กําหนดคําตอบให้ (Check-List) จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ
ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยด้าน
ความเชื่อมั่น จํานวน 88 ข้อ โดยคําถามเป็นสเกลประเมินค่าแบบรวม (Likert Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ตามตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การ
ใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา
และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จํานวน 20 ข้อ โดยคําถามเป็นสเกลประเมินค่าแบบรวม
(Likert Scale)
โดยส่วนนี้ เป็นคําถามแบบประเมินค่าหรือมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ และใน
การการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ สําหรับการวิจัยนี้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ เชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่ านตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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ระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ซึ่งค่าที่ได้อยู่ช่วงระหว่าง 0.80 – 1.00
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ไปทดลองใช้ (try-out) จํานวน 30 ชุด เพื่อคํานวณหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ และหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.613 - 0.835 และค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ ความคิดสร้างสรรค์ 0.859 วิสัยทัศน์ 0.917 ความ
ฉลาดทางอารมณ์ 0.888 ความเชื่อมั่น 0.848 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 0.843 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.871
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่ อภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis)
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
จัดการสนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบริษัทนวนคร อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัท
นวนคร จํากัด โดยทําการติดต่อทางโทรศัพท์เบื้องต้น และทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอให้ทางเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคลบริษัทนวนคร เป็นผู้ดําเนินการเก็บเอกสารให้และส่งกลับมายังผู้วิจัย ใช้เวลาเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 เดือน ได้แบบสอบถามกลับมา
ทั้งหมด 1,040 ชุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกคือ สถิติเบื้องต้น การหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบวัด
ได้แก่ การหาค่าความสัมพันธ์รายข้อกับแบบวัดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory factor analysis) ทํ า การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น แบบอั ล ฟ่ า
ประเภทที่สอง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น (Path analysis) แบบใช้
ตัวแปรแฝง และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นแบบหลายกลุ่ม (Multiple Groups
Structural Equation Modeling) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) version 9.2
serial No. 0FA7-F8B2-1251-2D67 ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลลิฮูดสูงสุด และค่าไคสแควร์
สัมพัทธ์ ค่า p-value ดัชนี GFI ดัชนี AGFI และ RMSEA เป็นค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องของ
ตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งก่อนปรับและหลังปรับโมเดล โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้ ค่าไคสแควร์
สัมพัทธ์ 2.00-5.00 ค่า P-value > 0.05 ดัชนี GFI > 0.95 ดัชนี AGFI > 0.95 และ RMSEA < 0.05
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย ตามขั้นตอน จํานวน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ได้แก่ การมีอิทธิพล
อย่างมี อุดมการณ์ หรือสร้ างบารมี (IDEI) การสร้างแรงบัน ดาลใจ (INSM) การกระตุ้นทางปัญ ญา
(INTS) และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (INDC) ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) ความเชื่อมั่น (CONF)
วิสัยทัศน์ (VISI) และความคิดสร้างสรรค์ (CREA)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผลการศึกษาดังนี้
1. การวิเคราะห์ค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง มีค่า 0.818 ความคิดสร้างสรรค์ มีค่า 0.843 วิสัยทัศน์ มีค่า 0.843 ความฉลาดทาง
อารมณ์ มี ค่ า 0.861 และความเชื่ อ มั่ น มี ค่ า 0.840 แสดงถึ ง ความเหมาะสมในการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ
2. การวิเคราะห์ค่า Bartlett's test พบว่า มีนัยสําคัญทุกองค์ประกอบ แสดงว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้
3. การวิเคราะห์ค่า Communalities เริ่มต้น คือ 1.00 ทุกองค์ประกอบ แสดงถึงความ
เหมาะสมขององค์ ป ระกอบตามหลั ก ของการสกั ด องค์ ป ระกอบแบบ Principal Component
Analysis
4. การวิเคราะห์ค่า Component Matrix พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าองค์ประกอบของทุกปัจจัยมีความเหมาะสม โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมดทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.146 ถึง 0.947
ขั้นตอนที่ 3 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร ผลการศึกษาดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบ (factor loading) ตั ว แปรสั ง เกตทุ ก ตั ว มี ค่ า
น้ําหนักองค์ประกอบเป็นค่าบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับทฤษฎีของแต่ละโครงสร้างตัวแปรแฝง
2. การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 137.27 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 113
ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.059 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GEI) มี
ค่า 0.987 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (AGFI) มีค่า 0.972 และค่าประมาณความคลาดเคลื่อน
ของรากที่สองกําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่า 0.014 แสดงว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
3. ปัจจัยที่ส่งผลทางตรง เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเชื่อมั่น (0.41) วิสัยทัศน์ (0.09)
ความคิดสร้างสรรค์ (0.05) ความฉลาดทางอารมณ์ (0.00)
4. ปัจจัยที่มีส่งผลทางอ้อม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านความเชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ (0.10) รวมถึงความเชื่อมั่น
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ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ (0.45) อีก
ทั้งวิสัยทัศน์ ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ (0.10)
5. ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกําลังสอง (R2) ได้แก่ ปัจจัยความเชื่อมั่น (R2= 0.037) ปัจจัย
ความคิดสร้างสรรค์ (R2= 0.023) ปัจจัยวิสัยทัศน์ (R2= 0.020) และปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์
(R2= 0.010) ตามลําดับ
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลสมการ
โครงสร้างโดยรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการโครงสร้าง ได้ดังนี้
CONF = 0.19 EIQ; R2 = 0.10
VISI = 0.08 EIQ + 0.31 CONF; R2 = 0.11
CREA = 0.10 EIQ + 0.12 CONF + 0.23 VISI; R2 = 0.04
TRFL = 0.00 EIQ + 0.05 CREA + 0.09 VISI + 0.41 CONF; R2 = 0.22
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ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง (Direct Effects: DE) อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม (Indirect
Effects: IE) อิทธิพลรวม (Total Effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัว แปรผล
และค่าสั มประสิ ท ธิ์ ส หสัม พันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตั วแปร (Squared Multiple
Correlation: R2) ของแบบจําลองปรับแก้
ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ปัจจัยความคิด
สร้างสรรค์
(CREA)
ปัจจัยวิสัยทัศน์
(VIST)
ปัจจัยความ
เชื่อมั่น (CONF)
ปัจจัยความฉลาด
ทางอารมณ์ (EIQ)
R

2

ค่าอิทธิพล
SE.
t value
ค่าอิทธิพล
SE.
t value
ค่าอิทธิพล
SE.
t value
ค่าอิทธิพล
SE.
t value

ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์
(CREA)
DE
IE
TE

ตัวแปรแฝงภายใน
ปัจจัยวิสัยทัศน์
ปัจจัยความเชือ่ มั่น
(VIST)
(CONF)
DE
IE
TE
DE
IE
TE

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(TRFL)
DE
IE
TE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.049

-

0.049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.042)
1.159**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.226

-

0.226

-

-

-

-

-

-

0.088

0.011

0.100

-

-

(0.043)

-

-

-

-

-

-

-

(0.010)

(0.041)
2.432**

-

-

5.292**

-

-

-

-

-

-

-

1.158**

0.121

0.070

0.190

0.309

-

0.309

-

-

-

0.413

0.037

0.450

-

(0.024)

(0.060)

-

-

(0.085)

-

-

-

-

(0.016)

(0.091)
4.935**

-

2.940**

3.185**

-

-

3.649**

-

-

-

-

2.329**

0.098

0.055

0.153

0.083

0.060

0.143

0.193

-

0.193

0.002

0.100

0.102

-

(0.021)

(0.051)

-

(0.024)

(0.069)

-

-

(0.050)

-

(0.033)

(0.064)

-

2.651**

2.980**

-

2.460**

2.057**

-

-

3.432**

-

3.042**

1.589**

0.104

0.112

0.037

0.216

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัย
ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยวิสัยทัศน์ ปัจจัยความเชื่อมั่น และปัจจัยด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลรวมจากปั จ จั ย ความเชื่ อ มั่ น (CONF) ในทิ ศ
ทางบวกเท่ ากั บ 0.41 อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีอิท ธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.41
ตามลําดับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ปัจจัยวิสัยทัศน์ (VISI) มีอิทธิพลรวม
ในทิศทางบวกต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.09 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.09 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมา คือ
ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ
0.05 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.05 อย่าง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และปั จ จั ย ความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) มี อิ ท ธิ พ ลรวมในทิ ศ
ทางบวกต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.00 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.00 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสัดส่วนของ
ความเชื่อถือได้ในตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยความเชื่อมั่น (CONF) ได้
ร้อยละ (R2= 0.037) ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) ได้ร้อยละ (R2= 0.023) ปัจจัยวิสัยทัศน์
(VISI) ได้ร้อยละ (R2= 0.020) และปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) ได้ร้อยละ (R2= 0.010)
ตามลําดับ
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ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผลการทดสอบจาก
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็นไปตามรูปแบบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผู้วิจัยได้จําแนกการสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาวะผู้นําของบริษัทที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร
1.1 ผลการศึกษาสภาวะผู้นําของบริษัทที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการ
สร้างบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 4) การคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีความสอด
คล้ อ งกลมกลื นกั บ ข้อ มู ล เชิ ง ประจั กษ์ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ย นแปลงผู้ นํ า จะพั ฒนา
บุคลากรโดยการสร้างภาวะผู้นําให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามโดยผ่านการมอบหมายงาน หรือการเสริมสร้างพลัง
อํานาจ (empowerment) การกระจายอํานาจจะเกิดขึ้นในองค์การนวัตกรรมใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้น
โดยผู้ตาม ทั้งนี้ผู้นํานั้นจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
โดยรวมแล้วภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การอีกด้วย (Bass & Avolio ,
1994; Bass & Riggio, 2006) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550) พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจของวิสัยทัศน์นําไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มในองค์การและสังคม
1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ 2) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น
3) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ และ 4) ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ปัจจัยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทุ ก ปั จ จั ย มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง โดย 1) ปั จ จั ย ด้ า นความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้ ว ย การ
ตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารแสดงออกถึงผู้อื่นโดยสามารถ
จัดการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ
ในตนเอง สามารถจัดการอารมณ์ของตนและอารมณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ ตามแนวคิด
และทฤษฎีของ (Bass & Riggio, 2006) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุพานี สฤษฏ์วานิช, 2552)
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์สามารถตอบสนองความต้องการแสดงความคิดและการกระทําของ
ตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล มองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขจากความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ 2) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น ประกอบด้วย
สมรรถนะรอบรู้ ความซื่อสัตย์ คุณงามความดี ความน่าเชื่อถือ และความเปิดเผย ผลการวิจัย พบว่า
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ความเชื่อมั่น มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความเชื่อมั่น
ระหว่างบุคคลและความเชื่อมั่นในระบบ ความซื่อตรง การรักษาสัญญาปฏิบัติตามที่พูดซึ่งนิยาม
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึง ความซื่อสัตย์ (Honesty) ประกอบด้วย การมีความเชื่อมั่น การมีความซื่อตรง
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ การรักษาสัญญา การปฏิบัติตามที่พูดเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและ
มีจริยธรรมอย่างสูง ตามแนวคิดและทฤษฎีของ (Perry & Mankin, 2007) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2552) พบว่าความเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชาขององค์การภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนมีความเชื่อมันปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมอย่างสูง 3)
ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
และการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ผลการวิ จั ย พบว่ า วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื นกั บ ข้ อ มู ล เชิง
ประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานไปในทิศทาง
ที่วางเป้าหมายไว้ตามแนวคิดและทฤษฎีของ (Bass & Riggio, 2006) และผลงานวิจัยของ (ภาวิช ทอง
โรจน์, 2555) พบว่าการสร้างวิสัยทัศน์รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ โดยการกําหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัท
ได้ และ 4) ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ความยืดหยุ่นในการคิด
ความคล่องแคล่วในการคิด และความละเอียดลออในการคิด ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทมีความคิดเห็นว่าการ
จะพั ฒ นาให้ ธุ ร กิ จ ประสบความสํ า เร็ จ ในการประกอบกิ จ การต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาในด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีของ (Bennis, 2002) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สําเนา หมื่นแจ่ม,
2555) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ไม่ทําร้ายใครโดยมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้ดีขึ้นและ
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบกิจการพัฒนาให้ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
3. ผลการทดสอบรู ป แบบของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง นิ ค ม
อุตสาหกรรม นวนคร พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม มีความถูกต้อง มีความเป็นไปได้
และมีประโยชน์ในการนําไปใช้ ดังนั้นรูปแบบที่ได้มีลักษณะเป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (practical
model) คื อ สามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในพื้ น ที่ที่ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของนิ ค มอุ ต สาหกรรม นวนคร
รวมทั้งผลการทดสอบจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) ได้รับการยืนยันเป็นไปตามรูปแบบที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามแนวคิดของ (Daft, 2005) กล่าว
ว่ า ภาวะผู้ นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คือภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ (Bass, 1985) และยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ (วีระ ซีประเสริฐ, 2555) พบว่าภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพสามารถนํากลุ่มให้
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สร้างความเชื่อมั่น สร้างความศรัทธา และ
ให้การสนับสนุน ผลักดันบุคคลหรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรนําผลการวิจัยที่ได้คือปัจจัยความเชื่อมั่นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เนื่องจากมีค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
มากสุด เพื่อพัฒนาผู้นําไปสู่ความสําเร็จในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาผลการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร กับนิคมอุตสาหกรรมอื่นที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันและแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยด้านความ
ร่วมมือที่ยังไม่ได้คัดเลือกมาศึกษาที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
ศึกษาอิทธิพลทางตรงและ ทางอ้อม เพื่อให้ได้รูปแบบอื่นๆ ในการพัฒนาผู้นําเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาครั้ งนี้ สําเร็ จลุล่ ว งด้ ว ยดี อย่ างสมบู ร ณ์ จากความกรุ ณาในการให้คํ า ปรึ ก ษา
แนะนําช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไขงาน จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทําให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์
อย่างมากมาย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่ให้
คําแนะนําและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพนักงาน
บริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ทุกกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นอย่างดี เอื้ออํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการศึกษาและดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ทําให้
งานวิจัยนี้สําเร็จลงด้วยความรวดเร็ว ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกั บภาวะผู้นา
ของผู้บริหารระดับต้น (2) ระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร (3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับ ขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงาน และ(4) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนวทางจนการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับการสร้างขวัญและกาลังจจจนการ
ปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง จานวน 347 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ช้ คื อ แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน วิเคราะห์
ข้อมูลคุณภาพจช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารระดับต้น ภาพรวมอยู่ระดับมาก (2) ระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของ
บุคลากร ภาพรวมอยู่ระดับมาก (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและ
กาลั งจจจนการปิิบั ติงานของบุ คลากร มีความสัมพันธ์ กันเชิงบวกจนระดับสูง (r = .762) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (4) ปัญหาที่พบ คือ การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การปกครอง
บัญชา และการมอบหมายงาน ข้อเสนอแนะ คือ ควรปรับพฤติกรรมจห้สอดคล้องกับภาวะผู้นาที่พึง
ประสงค์ ยึดความยุติธรรมจนการปกครองบัญชา และมอบหมายงานที่เหมาะสม
คาสาคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา ขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงาน สานักงานชลประทานที่
16
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study (1) opinions of the personnel on
the leadership of primary level executives; (2) the morale level on workplace
performance of the personnel; (3) the relationship between the leadership of primary
level executives and the morale on workplace performance of the personnel; and (4)
problems and suggestions for the development of the leadership skills of primary level
executives and the work morale improvement of the personnel in Regional Irrigation
Office 16, Songkhla Province. Methodology used in this study was quantitative research.
The sample size of 347 personnel was studied. With the use of a questionnaire as a
study tool, the data were analyzed using descriptive statistics: percentage, mean and
standard deviation and using inferential statistics: Pearson correlation coefficient; the
qualitative data were analyzed using content analysis.
The results of this study were as follows: (1) Opinions of the personnel on the
leadership of primary level executives were overall at a high level. (2) The level of
morale on workplace performance of the personnel was overall at a high level.
(3) A significant positive correlation was observed in the relationship between the
leadership of primary level executives and the morale on workplace performance of
the personnel (r = .762), statistically significant at .05 level. (4) This study revealed
problems in bigotry, administration and job assignment. The present findings have
important implications for solving these problems including behavior adjustment
towards desirable leadership, justice and rectitude conformity in administration as well
as appropriate work assignment.
Keywords: Relationship between the leadership, work morale, Regional Irrigation
Office 16
บทนา
การทางานจนปัจจุบันองค์การจะบริหารงานจห้บรรลุเป้าหมายหรืองานสาเร็จตามที่กาหนดไว้
นั้น ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารคือ ผู้นาองค์กร ทั้งนี้ ผู้นาขององค์การไม่สามารถดาเนินงาน
ต่างๆภายจนองค์การได้เพียงลาพัง แต่ต้องมีการร่วมมือร่วมจจจนการทางานร่วมกันของผู้นาและบุคลากร
ภายจนองค์การ เพื่อจะนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผู้บริหารต้องมี “ภาวะ
ผู้นา” ซึ่งภาวะผู้นานี้ หมายถึง ความสามารถจนการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้นาเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์
จห้เป็ นตัวกากับทิศทางขององค์การจนอนาคต จากนั้น จึงจัดวางคนพร้อมทั้งสื่ อความหมายจห้ เข้าจจ
วิสัยทัศน์และสร้างแรงจูงจจแก่บุคลากรจห้สามารถเอาชนะอุปสรรค เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ (รังสรรค์
ประเสริฐศรี , 2550 : 68) และผู้นาไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิด แต่การเป็นผู้นาสามารถสร้ างขึ้นได้ ซึ่งผู้นา
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จะต้องสร้างความมั่นจจ เพื่อเป็นการยอมรับของคนจนองค์การ อันนาไปสู่ความไว้วางจจระหว่างกัน และ
มุ่งเน้นการสื่อความจห้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อความเป็นรากฐานที่สาคัญยิ่งจนการ
สร้ างพั นธะสั ญญา (Commitment) และท าจห้ เกิ ดความร่ วมมื อร่ วมจจกั น (Cooperation) จนที่ สุ ด
(ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2551 : 91)
ผู้ศึกษาสนจจที่จะศึกษาลักษณะของภาวะผู้นานั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ ผู้นาแบบเผด็จ
การ (Autocratic Leader) เป็ น ผู้ น าที่ เ น้ น การบั ง คั บ บั ญ ชาและออกค าสั่ ง เป็ น ส าคั ญ ผู้ น าแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นผู้นาที่ทางานโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้จต้บังคับบัญชา และ
ผู้นาแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire or Free-Rein Leader) เป็นผู้นาที่มีการปล่อยจห้ผู้อยู่จต้บังคับบัญชามี
อิสระเสรี เต็ มที่ จนการท างาน (ธงชั ย สั นติ วงษ์ , 2549 : 410 – 412) ทั้ งนี้ ผู้ น าจนองค์ การสามารถน า
รูปแบบภาวะผู้นาที่หลากหลายไปจช้จนการบริหารจห้เหมาะสมตามสถานการณ์ ลักษณะงานและความ
ต้องการขององค์การ เนื่องจากผู้นาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลจนองค์การและเป็นบุคคลที่สามารถ
กระตุ้นและจูงจจของบุคคลจนองค์การการสร้างขวัญและกาลังจจจห้กับบุคลากร ถือเป็นปัจจัยสาคัญ ที่
ผู้ บริ หารจ าเป็ นต้องปิิบั ติ เพราะขวัญและกาลั งจจ เป็นสถานการณ์ทางจิตจจที่ แสดงออกจนรูปของ
พฤติกรรม ระดับขวัญและกาลังจจมากหรือน้อยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของแต่ละบุคคลแตกต่าง
กันไปด้วยขวัญและกาลังจจจึงเปรียบเสมือนเครื่องกระตุ้น ทาจห้เกิดพลังจนการปิิบัติงานมีพลังจนการ
พัฒนาตัวเองจห้ดีขึ้น ทาจห้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด
ผู้ศึกษาได้ศึกษาปัจจัยจนการเสริมสร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานตามวิธีการของ คีธ
เดวิส มี 6 วิธีหลัก คือ 1) สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้จต้บังคับบัญชา 2) กาหนดงาน
จห้เหมาะสมกับความถนัดของบุคคล โดยไม่จห้เกิดความเสียหายต่อเป้าหมายขององค์การ 3) สร้างค่านิยม
ร่วมจนเป้าหมายขององค์การจห้กับสมาชิกจนองค์การ 4) จห้บาเหน็จรางวัลที่เหมาะสมตามผลงานและ
ยุติธรรม 5) สร้างสภาพการทางานจห้เหมาะสมและเอื้อต่อการทางาน 6) ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปิิบัติงาน
(ทองทิพา วิริยะพันธุ์, 2549 : 292) ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรวางตัวเป็นมิตร จห้เกียรติซึ่งกันและกัน ย่อม
ทาจห้บรรยากาศจนการทางานมีความสุข ส่งผลจห้การปิิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และจนการศึกษาครั้ งนี้ผู้ ศึกษามีความสนจจจะศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นาของ
ผู้บริหารระดับ ต้นกับ ขวัญและกาลั งจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16
จังหวัดสงขลา จะขอกล่าวถึงสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน้าที่รับผิ ดชอบผลั กดันโครงการชลประทานจห้มีประสิทธิภาพ
การบริหารราชการซึ่งจะจห้ประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัย ปัจจัยที่สาคัญ คือ ผู้บริหารหรือผู้นา ดังนั้น
ผู้บริหารหรือผู้นาจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนและจูงจจจห้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้ลั กษณะงานที่จะส่ งผลต่อความเจริญก้าวหน้าจน
ตาแหน่งงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน รวมไปถึงการสร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานจห้แก่บุคลากร
แต่ปัจจุบันผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารจนสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลาไม่สามารถ
นาพาองค์การไปสู่เป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด ของกรมชลประทานที่วางนโยบายไว้ได้ ซึ่งเกิดจาก
การปิิบัติงานของบุคลากรจนสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ขาดประสิทธิภาพจนการทางาน
เกิดความเบื่อหน่ายจนการปิิบัติงาน ไม่อยากมาทางาน มาทางานสาย ทาจห้การปิิบัติงานล่าช้า ปัญหา
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ที่เกิดขึ้นดังกล่าว อาจส่งผลมาจากบุคลากรมีขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานต่า เนื่องมาจากผู้บริหาร
จนส านั กงานชลประทานที่ 16 จั งหวั ดสงขลา ขาดภาวะผู้ น าจนการสร้ างสั มพั นธภาพที่ ดี ระหว่ าง
ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร ทาจห้เกิดความขัดแย้งบ่อยครั้ง และนาไปสู่การลาออกจากงานจนที่สุด ซึ่งจะ
ส่งผลลบต่อภาพรวมขององค์การ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนจจต้องการอยากศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงาน
ชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ซึ่งผลจากการศึกษาทาจห้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้น ระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร และแนวทาง
จนการพั ฒนาภาวะผู้ น าและสร้ างขวัญและก าลั งจจจนการปิิ บัติงานจห้ ดียิ่ งขึ้น เป็ นการส่ งเสริ มจห้
บุคลากรปิิบัติงานด้วยความเต็มจจ ต่อสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา นอกจากนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาไปจช้เป็นข้อมูลจนการพัฒนาภาวะผู้นาสร้างขวัญและกาลังจจจนการ
ปิิบัติงานของบุคลากรต่อไป
เกียรติพันธ์ หนูทอง (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลกร
ทางการศึกษาจนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์จนการวิจัย 1) เพื่อศึกษา
ระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของครูจนสถานการณ์ความไม่สงบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของครูจน
สถานการณ์ความไม่สงบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ประชากรที่จช้
จนการวิจั ย คือ ครู จนโรงเรี ยนประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี เขต 1,2 และ 3 จานวน 3,973 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างจช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 363 คน
และทาการสุ่มแบบง่ายโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่จช้จนการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
หาค่าสถิติต่างๆ โดยจช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ระดับขวัญและกาลังจจการ
ปิิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาจนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานีอยู่จนระดับปานกลาง
ยกเว้น ด้านสภาพแวดล้อมการปิิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการเงิน ฐานะและความ
มั่นคง ด้านความสาเร็จ และการยกย่องจนความสาเร็จอยู่จนระดับมาก
สมบูรณ์ ไม้น้อย (2550) ศึกษาการสร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าว
ของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสืบสวน กองบังคับการตารวจนครบาล 5 มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับ
การสร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสืบสวน กองบังคับ
การตารวจนครบาล 5 และ 2) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติหน้าที่สืบสวนหา
ข่ าวของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจฝ่ ายสื บสวน กองบั งคั บการต ารวจนครบาล 5 ประชากรที่ จช้ จนการวิ จั ย
คือ เจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสืบสวน กองบังคับการตารวจนครบาล 5 จานวน 87 นาย โดยจช้ประชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างจนการวิจัย เครื่องมือที่จช้จนการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่จช้จนการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการสร้างขวัญ
และกาลังจจจนการปิิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าว ของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสืบสวน กองบังคับการตารวจ
นครบาล 5 โดยรวมมีระดับขวัญและกาลังจจอยู่จนระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพการปิิบัติงาน มีระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานอยู่จนระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
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ภาระความรับผิดชอบของงาน ซึ่งมีระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานอยู่จนระดับมาก ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานอยู่จนระดับมาก ปัจจัยด้าน
โอกาสและความก้าวหน้า มีระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานอยู่จนระดับปานกลาง และปัจจัย
ด้านความเพียงพอของรายได้ มีระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานอยู่จนระดับปานกลาง และปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับการสร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าว ของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่าย
สืบสวน กองบังคับการตารวจนครบาล 5 มีผลสรุปได้ดังนี้อายุ และอายุราชการไม่มีความสัมพันธ์กับ
ขวัญและกาลังจจจนการปิิบั ติหน้าที่สืบสวนหาข่า วของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสื บสวน กองบังคับการ
ตารวจนครบาล 5 จนทุก ๆ ด้าน
วรรณภา กลับคง (2552) ได้วิจัยเรื่อง ระดับขวัญและกาลังจจของครูจนการปิิบัติงานจนสาม
จังหวัดชายแดนภาคจต้ มีวัตถุประสงค์จนการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
ขวัญและกาลังจจของครูจนการปิิบัติงานจนสามจังหวัดชายแดนภาคจต้ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อขวัญและกาลังจจของครูจนการปิิบัติงานจนสามจังหวัดชายแดนภาคจต้ และ
3) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างขวัญและกาลังจจของครูจนการปิิ บัติงานจนสามจังหวัดชายแดนภาคจต้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 207 คน เครื่องมือที่จช้จนการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยจช้ทฤษิีสองปัจจัยของ
เฮอร์เบิร์ก สถิติที่จช้จนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ขวัญและกาลังจจของครูจนการปิิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคจต้โดยรวมอยู่จน
ระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณารายด้ านพบว่ า ครู มี ระดั บขวั ญ และก าลั งจจระดั บมาก 7 ด้ า น คื อ ด้ า น
ความสาเร็จ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านนโยบายและการบริหารด้านการ
บังคับบัญชา ด้านการยกย่องจนความสาเร็จ และด้านงานที่ท้าทาย ยกเว้นด้านเงินฐานะและความมั่นคง
ด้านความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และด้านความเจริญเติบโตและการพัฒนา ที่มีระดับขวัญและกาลังจจอยู่จน
ระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า แนวทางจนการบารุงขวัญและกาลังจจของครูจนการปิิบัติ งานจน
สามจั งหวัดชายแดนภาคจต้ ที่ส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านเงินฐานะและความมั่นคง ด้านความ
เจริญเติบโตและการพัฒนา และด้านนโยบายการบริหาร
มะลิ ว รรณ ศรี โ พธา (2554) วิ จั ยศึ กษาเรื่ อ งปั จจั ยการเสริ มสร้ างขวั ญที่ ส่ งผลต่ อการ
ปิิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยจนสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยจนการเสริมสร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยจนสังกัดอาชีวศึกษา
จั งหวั ดพิ จิ ตร 2) เพื่ อศึ กษาระดั บ ปั จจั ยจนการเสริ มสร้ างขวั ญและก าลั งจจจนการปิิ บั ติ งานของ
ข้าราชการครูวิทยาลัยจนสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
เสริมสร้างขวัญและขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยจนสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร และ4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของปัจจัยการเสริมสร้างขวัญที่ส่งผลต่อการ
ปิิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยจนสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู
วิทยาลัยจนสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร จานวน 117 คน จช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
เป็นเครื่องมือจนการวิจัย สถิติที่จช้จนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ข้าราชการครูวิทยาลัยจนสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร มีระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานโดยรวมอยู่จนระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านระดับความสม่าเสมอของผลงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการลาออกจากงาน
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หรือขอโยกย้าย และน้อยที่สุด คือ ด้านการขาดงานหรือลางานต่าง ๆ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจั ยส่ วนบุ คคลด้านประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติ
โดยรวมจนด้านการขาดงานหรือลางานต่าง ๆ แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยบุคคลอื่นไม่แตกต่างกัน และปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังจจการปิิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านเงินเดือน ด้านจห้ งานที่เหมาะสม
ด้านพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีจห้เกิดขึ้นจนหน่วยงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ต้องบริหารงานด้วยวิธี
ประชาธิปไตย ด้านจัดสภาพการทางานจห้เหมาะสม ด้านผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ด้านชมเชย
และตักเตือนจนโอกาสที่สมควร และด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง มีความสัมพันธ์จนระดับค่อนข้างสูง
โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือด้านการชมเชยและตักเตือนที่สมควร
ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจนเขตอาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้ นาของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรี ยนจนเขตอาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 2) ศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจนเขตอาเภอคลองหลวง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจนเขตอาเภอคลองหลวง
สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน ระดับ
ประถมศึกษาจนเขตคลองหลวง ปีการศึกษา 2553 จานวน 300 คน เครื่องมือที่จช้ คือ แบบสอบถาม
สถิ ติ ที่จช้ จนการวิ เคราะห์ ข้ อมูล คือ ค่าเฉลี่ ย ค่าร้ อยละ ค่ าความถี่ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่ า
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั น ธ์ แบบเพี ยร์ สั น ผลการวิ จั ยพบว่ า ภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา และ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่จนระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้ นาของผู้ บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจนเขต
อาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกจนระดับสูง
พัชรี คงดี (2556) ศึกษาขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากรจนสังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร
จนสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของบุคลากรที่มีต่อขวัญและกาลั งจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร
จนสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ จาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 3)เพื่อเสนอแนวทางการสร้างขวัญและกาลั งจจแก่
บุคลากร จนสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งกลุ่ มตัวอย่างที่จช้จนการวิจัย คือครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตาบล สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ 15 อาเภอ จานวน
207 คน จช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่จช้จนการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความ
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แตกต่างกันจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference :
LSD ) และสรุ ป ข้ อมู ล ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะ โดยวิ เคราะห์ และสั ง เคราะห์ ข้ อมู ล ที่ ได้
ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อความแตกต่างเกี่ยวกับขวัญ
กาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากรจนสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์ จนขณะเดียวกันพบว่า ตัวแปรต้นทางด้านเพศ อายุ ประสบการณ์และ
ตาแหน่งไม่มีผลต่อความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปิิเสธสมมติฐานของตัวแปร
ต้น คือ เพศ อายุ ต าแหน่ ง และประสบการณ์ และแนวทางเกี่ ยวกั บการสร้ างขวั ญกาลั งจจจนการ
ปิิบั ติงานของบุ คลากรจนสั งกัดส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาควรมีความเป็นกลางกับผู้จต้บังคับบัญชา ควรที่
จะสร้างแบบอย่างจนการปิิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับด้านเวลา ด้านความมั่นคงและโอกาสบุคคลได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามความสามารถจนวิชาชีพของตนอย่างเป็นระบบ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความสามั คคี ส ามารถท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ างดี มี บรรยากาศการท างานเป็ นไปอย่ างกั ล ยาณมิ ต ร
ด้านรายได้และสวัสดิการ ควรมีค่าตอบแทนของการปิิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน ด้านสภาพการ
ปิิบัติงาน สถานที่เหมาะสมจนการทางาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกจนการทางาน ด้านสุ ขภาพทั้งกายและจิตจจของผู้ ปิิบัติงานควรพิจารณาถึงปัจจัยภายนอก
ที่ทางานด้วย เช่น ปัญหาทางครอบครัว สุขภาพอนามัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่ อศึ กษาความคิดเห็ นของบุ คลากรเกี่ยวกั บภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารระดั บต้ น ของ
สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
1.2 เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่
16 จังหวัดสงขลา
1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและกาลังจจจน
การปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
1.4 เพื่อศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางจนการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับการ
สร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ขอบเขตประชากรที่จช้จนการศึกษา คือ
(1) ประชากรจนสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา จานวนทั้งสิ้น 2,574 คน ได้
กลุ่มตัวอย่ างจากวิธี Taro Yamane และเนื่องจากส านักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา มี
จานวนประชากรของแต่ละส่วน/ฝ่ายที่แตกต่างกันจึงจช้การคานวณตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิแบ่งสัดส่วน และจช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เป็นผู้จห้ข้อมูลจนการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 347 คน ดังแสดงจนตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนงาน

จานวนประชากร
(คน)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
46
ส่วนแผนงาน
20
ส่วนวิศวกรรม
44
ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา
124
ส่วนเครื่องจักรกล
112
โครงการชลประทานพัทลุง
431
โครงการชลประทานสงขลา
445
โครงการชลประทานสตูล
180
โครงการชลประทานตรัง
436
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าเชียด
55
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 296
โครงการก่อสร้าง
385
รวม
2,574
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จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)
6
3
6
17
15
58
60
24
59
7
40
52
347

(2) เครื่องมือที่จช้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (2.1) ความคิดเห็นต่อ คุณลั กษณะของผู้ บริหารระดับต้น (2.2) ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานของบุคลากร (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกาลังจจจนการ
ปิิบัติงานของบุคลากร (4) ปัญหา ข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา
เท่า กับ 0.95 และค่ าความเชื่อ มั่น ได้ เท่ ากั บ 0.851 ผลการทดสอบพบว่ าค่ า IOC เท่ ากั บ 0.944
การวิเคราะห์ ข้อมูล จช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร พบว่า ส่วนจหญ่เป็นเพศชาย จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ
50.10 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีอายุงาน 5-10 ปี จานวน 136 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.20 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 และ
ส่วนงานโครงการชลประทานสงขลา จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30
ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้น ของสานักงานชลประทาน
ที่ 16 จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่จนระดับมาก (x̅ = 3.94, S.D =0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
คุณลักษณะด้านร่างกาย อยู่จนระดับมาก (x̅ = 4.32, S.D =0.57) รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านภูมิหลัง
ทางสังคม (x̅ = 4.00, S.D =0.59) คุณลักษณะด้านสติปัญญาและความสามารถ (x̅ = 3.83, S.D =0.56)
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คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ(x̅ = 3.82, S.D =0.43) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (x̅ = 3.68, S.D =0.65)
และคุณลักษณะด้านสังคม (x̅ = 3.41,S.D =0.70) ตามลาดับ
ระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมอยู่ จ นระดั บ มาก ( x̅ = 3.82, S.D. = 0.46) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน อยู่จนระดับมาก (x̅ = 4.27, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ า งบุ ค คล ( x̅ = 4.19, S.D. = 0.65) ด้ า นการบริ ห ารความขั ด แย้ ง ( x̅ = 3.74, S.D. = 0.67)
ด้านความพึงพอจจจนงาน (x̅ = 3.73, S.D. = 0.60) ด้านโอกาสก้าวหน้าจนตาแหน่งหน้าที่ (x̅ = 3.50,
S.D. = 1.08) และด้านความร่วมมือจนการทางาน (x̅ = 3.49, S.D. = 0.66) ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงาน
ของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับ
ขวั ญ และก าลั ง จจจนการปิิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานชลประทานที่ 16 จั ง หวั ด สงขลา มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกจนระดับสูง (r = .762)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ต อบแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปัญหาและเสนอแนวทางจนการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับการสร้างขวัญและ
กาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผู้ศึกษาสามารถ
นามาสรุปได้ ดังนี้
ด้านปัญหาอุปสรรค และ ด้านแนวทางพัฒนา ปัจจัยคุณลักษณะผู้นา
1) การไม่ยอมรั บฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น แนวทางพัฒนา ควรเปิดจจ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น บางครั้งบุคลากรมีแนวคิดมีหลักการที่ดีผู้บริหารระดับต้นต้องยอมรับได้
2) การขาดดุลยพินิจและการตัดสินที่ดี แนวทางพัฒนา ควรมีการพิจารณาจห้รอบคอบ และ
ถี่ถ้วน ก่อนมีการตัดสินจจ มีดุลพินิจและ การตัดสินจจที่ดี มีทักษะการพูดอย่างคล่องแคล่ว มีปิิภาณ
ไหวพริบดี มีความรู้เกี่ยวกับงานอย่างถูกต้อง และมีความรอบรู้อย่างถ่องแท้
3) การขาดความรอบรู้ แนวทางพัฒนา ควรเพิ่มทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องการปิิบัติอยู่
ตลอดเวลามีการฝึกอบรม เรียนรู้สิ่งจหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา
ด้านปัญหาอุปสรรค และ ด้านแนวทางพัฒนา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องาน
1) การปกครองบั ญชา แนวทางพัฒนา ควรปรับปรุงรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา
บุคลากรจากระบบอุปถัมภ์ จช้หลักประชาธิปไตย ผู้บริหารระดับต้นต้องมีความโปร่งจสและเป็นธรรมไม่
จช้หลักการปกครองแบบพรรคพวก เส้นสาย
2) การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจช้สานักงาน แนวทางพัฒนา ควรลดขั้นตอนจนการ
เบิกจช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจช้สานักงาน
ด้านปัญหาอุปสรรค และ ด้านแนวทางพัฒนา ปัจจัยที่เกี่ยวกับขวัญและกาลังจจจนการ
ปิิบัติงานของบุคลากร
1) การมอบหมายงาน แนวทางพั ฒ นา ควรมี การมอบหมายงาน แต่ งตั้ งหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบจห้ชัดเจน ตามสายบังคับบัญชา เพื่อสร้างขวัญและกาลังจจแก่บุคลากร
2) การได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา แนวทางพัฒนา ควรจห้การช่วยเหลือ ถามไถ่
และร่วมกันแก้ปัญหา อย่างทันท่วงที ไม่จห้เกิดช่องว่างทางความคิด
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ด้านปัญหาอุปสรรค แนวทางในการพัฒนา ด้านอื่นๆ
1) การจัดกิจกรรมร่วมกัน แนวทางพัฒนา ควรเพิ่มกิจกรรมระหว่างส่วนงานเพื่อกระชับ
ความสัมพันธภาพที่ดี ต่อผู้บริหารระดับต้นกับบุคลากร มีการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจาทุกปี
มีการอบรม ประชุมนอกสถานที่ เพิ่มความบันเทิง สร้างความสามัคคีสามารถทางานร่วมกันได้อย่างดี
มีบรรยากาศการทางานเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร
2) การพัฒนาเทคโนโลยี แนวทางพัฒนา ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปิิบัติงานจนทันสมัยอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจช้จนการทางานตามระบบงาน
จากผลการศึกษา สรุ ป ได้ว่า บุคลากร ของส านักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้ น และระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงาน
โดยภาพรวมอยู่จนระดับมาก อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและ
กาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกจนระดับสูง ปัญหาพบ คือ ปัญหาการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การปกครองบัญชา
การมอบหมายงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จช้จนการทางาน ซึ่งได้ศึกษาแนวทางพัฒนาดังกล่าว
ผู้บริหารระดับต้องตระหนักเป็นสาคัญ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและ
กาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผู้ศึกษาได้นาข้อมูล
ที่ศึกษามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. ความคิ ดเห็ น ของบุ ค ลากรเกี่ ยวกั บภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห ารระดั บต้ น ของบุ คลากร
สานั กงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา อยู่จนระดับมาก ทั้งนี้พบว่า ปัจจัยสาคัญจนการผลั กดัน
จห้นโยบายเกี่ยวกับงานด้านชลประทานสาเร็จตามเป้าหมายของกรมชลประทาน เกิดมาจากภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร จนสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา สอดคล้องกับ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2551 : 91)
ที่กล่าวว่า ผู้นาไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิด แต่การเป็นผู้นาสามารถสร้างขึ้นได้ ซึ่งผู้นาจะต้องสร้างความ
มั่นจจ เพื่อเป็นการยอมรับของคนจนองค์การอันนาไปสู่ความไว้วางจจระหว่างกันและต้องมีการมุ่งเน้น
เรื่องการสื่อความจห้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อความเป็นรากฐานที่สาคัญยิ่งจน
การสร้างพันธะสัญญา และทาจห้เกิดความร่วมมือร่วมจจกันจนที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารระดับต้นจนองค์การ
ต้องมีภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับต้น มีการปิิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความสาเร็จสู่องค์การต่อไป
1.1 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้น เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ผลการศึกษาพบว่า อยู่จนระดับมาก อาจกล่ าวได้ว่า ผู้ นาต้องมีคุณลั กษณะทางด้าน
ร่างกาย ที่ครอบคลุมจนทุกๆ ด้าน ผู้บริหารระดับต้นจะต้อง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีเสน่ห์ดึงดูด
จจคนทาจห้เกิดความนิยมชมชอบ และมีรูปร่างหน้าตาดี รองลงมาคือ ผู้บริหารระดับต้นต้อง มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาสูง มีความชานาญงานด้านการบริหาร มีสติปัญญาดี มีดุลพินิจและ การตัดสินจจที่ดี มี
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ทักษะการพูดอย่างคล่องแคล่ว มีปิิภาณไหวพริบดี มีความรู้เกี่ยวกับงานอย่างถูกต้อง และมีความรอบ
รู้ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี มีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกระเบียบ
มีบุคลิกภาพดี สง่างาม มีความเชื่อมั่นจนตนเอง มีท่าทางแคล่วคล่องว่องไว มีวาจาสุภาพอ่อนโยน มี
ความซื่อสั ตย์ และมีความกระตื อรื อร้ น มี ความขยั นหมั่ นเพี ยร มีความรับผิ ดชอบสู ง มีวิสั ยทัศน์
กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความต้องการความสาเร็จ
ของงานสูง ซึ่งสอดคล้องกับ ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2551 : 63) ที่กล่าวว่า การหาคุณลักษณะทั่วไป
ของผู้นา เพื่อเปรียบเทียบกับบุคลที่ไม่จช่ผู้นา ซึ่งมีความเหมาะสม และครอบคลุมจนด้านต่างๆ ที่จะ
บ่งชี้ถึงภาวะผู้นา และคุณลักษณะของผู้นาที่ดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 6 ประการ คือ คุณลักษณะทาง
ร่างกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน และคุณลักษณะทางสังคม
1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ระดับต้น จาแนกตามเพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา และส่วนงาน ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลากร
ของสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลานั้น ได้ปิิบัติงานร่วมกับผู้บริหารระดับต้นที่มีภาวะผู้นา
พร้อมทั้งทางการศึกษา ประสบการณ์และความชานาญจนการทางาน ตลอดจนมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี จห้
ความร่ ว มมื อ จนการประสานงาน ท าจห้ บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็ น จนลั ก ษณะที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น
อีกทั้งผู้ บริห ารระดับต้น สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการปิิบัติโดยจช้ดุลยพินิจ ได้เป็นอย่างดี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากรสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัด
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้น อยู่จนระดับมาก อาจมีผลสืบเนื่องมาจาก
ผู้บริหารระดับต้นจนสานักงานชลประทานที่16 จังหวัดสงขลา เล็งเห็นถึงความสาคัญของขวัญและ
กาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพราะขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานเป็นตัวบ่งชี้
ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นเพื่อจห้บุคคลากรนาศักยภาพจนตัวที่มีอยู่ออกจช้จน
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ผู้ บริหารระดับต้นต้องมีสร้าง
ขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานจห้กับบุคลากร
ทั้งนี้ สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลาได้เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การสอนงาน การพัฒนางานขณะปิิบัติหน้าที่ และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร อีก
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนจห้บุคลากร ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เรียนรู้ลักษณะงานที่จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าจนตาแหน่งงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน รวมไปถึงการสร้างขวัญและ
กาลังจจจนการปิิบัติงานจห้แก่บุคลากร สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตราโรจน์ (2550 : 134) กล่าว
ว่าการสร้างขวัญและกาลังจจจห้กับผู้จต้บังคับบัญชาถือเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งจนการปิิบัติงาน เพราะ
ขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานเป็นสถานการณ์ทางจิตจจที่แสดงออกจนรูปของพฤติกรรม ขวัญและ
กาลังจจที่มีกาลังจจมากหรือกาลังจจน้อยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ไปด้วย ถ้าระดับขวัญและกาลังจจของผู้จต้บังคับบัญชามาก ผู้จต้บังคับบัญชานั้น จะมีความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์ก าร มี ความกระตื อ รื อ ร้ น มี ความคิด สร้ างสรรค์ และท างานด้ว ยความขยั นขั นแข็ง ส าห รั บ
ผู้จต้บังคับบัญชาที่มีระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานน้อย ทาจห้ผลการปิิบัติงานที่มีเจตคติ
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จนทางลบกับการทางาน ปิิบัติงานไม่เต็มความสามารถและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นขวัญและกาลังจจ
จึงเปรียบเสมือนเครื่องกระตุ้น ทาจห้เกิดพลังจนการปิิบัติงานจห้มีพลังจนการพัฒนาตัวเองจห้ดีขึ้น ทา
จห้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด
2.1ระดั บขวั ญและก าลั งจจจนการปิิ บั ติ งานบุ คลากร เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
ผลการศึกษาพบว่า อยู่จนระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารระดับต้นของสานักงานชลประทานที่ 16
จังหวัดสงขลา จห้ความสาคัญ กับบุคลากรและเสริมสร้างขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานด้วยปัจจัย
ต่าง ๆ โดย ทาจห้ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานสาเร็จตามเป้าหมาย รองลงมา ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคล ด้านการบริหารความขัดแย้ง ด้านความพึงพอจจจนงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าจนตาแหน่งหน้าที่
และด้านความร่วมมือจนการทางาน เพื่อจูงจจจห้บุคลากรจนสานักงานชลประทานที่ 16 รักหน่วยงานและ
รักงานที่ปิิบัติ งาน เป็นการกระตุ้นจห้เกิดความพึงพอจจจห้แก่บุคคลากรจนองค์การ จห้ปิิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา กลับคง (2552) กล่าวว่า ขวัญและ
กาลังจจของครูจนการปิิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคจต้โดยรวมอยู่จนระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ครูมีระดับขวัญและกาลังจจระดับมาก คือ ด้านความสาเร็จ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการบังคับบัญชา และด้านการยกย่อง
จน
ความสาเร็จ
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารระดั บต้ นกั บขวั ญและก าลั งจจจนการ
ปิิบัติงานของบุคลากรสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกจนระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร
ระดับต้น ของสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา มีการกาหนดปัจจัยจนการสร้างขวัญและกาลังจจ
จนการปิิบัติงานจห้แก่บุคลากรจนด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทาจห้
บุคลากรมีความพึงพอจจ เพราะได้รับความไว้วางจจจห้ปิิบัติงานที่ตนเองมีส่วนร่วม และปิิบัติงานอย่าง
จริงจัง และเต็มจจทางานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลจห้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายวางไว้
รองลงมา ด้านสถานภาพวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) พบว่า ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกาลังจจการปิิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านเงินเดือน ด้านจห้งานที่เหมาะสม
ด้านพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีจห้เกิดขึ้ นจนหน่วยงาน ด้านผู้บังคับบัญชาต้องบริหารงานด้วยวิธี
ประชาธิปไตย ด้านจัดสภาพการทางานจห้เหมาะสม ด้านผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ด้านชมเชย
และตักเตือนจนโอกาสที่สมควร และด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง มีความสัมพันธ์จนระดับค่อนข้างสูง
โดยปั จจัยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือด้านการชมเชยและตักเตือนที่สมควร และยังสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) กล่าวว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา และสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่จนระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจนเขตอาเภอคลองหลวง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกจนระดับสูง
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้พบว่ามีข้อเสนอแนะจากผลการการศึกษา ดังนี้
1. ความคิ ดเห็ น ของบุ คลากรเกี่ ยวกั บภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห ารระดั บต้ น ของส านั กงาน
ชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา อยู่จนระดับมาก โดยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร มากที่สุด คือ คุณลักษณะด้านร่างกาย ประกอบได้ด้วย ความสมบูรณ์แข็งแรง มีเสน่ห์
ดึงดูดจจทาจห้เกิดความนิยมชมชอบ รูปร่างหน้าตาดี รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม
ซึ่งหมายถึง มีวุฒิการศึกษาตรงกับหน้าที่งาน รวมทั้งมีประสบการณ์ และความชานาญงาน
ส่วน
คุณลักษณะทางด้านสังคม ผู้บริหารระดับต้นควรตระหนักถึงเรื่องของการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ทั้งนี้ผู้บริหารระดับต้น ควรมีการปรับปรุง โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น ไม่
ถือความคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง เพื่อจะทาจห้การเกิดความคิดที่หลากหลาย หรือผสมผสานทางความคิด เพื่อ
สามารถสร้างองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จนส่วนระดับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16
จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน อยู่จนระดับมาก ซึ่งเป็นการทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จ
ตามเป้าหมาย และทันเวลาตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ อีกทั้งผู้บริหารยังมีการจห้ความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับงานเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล เป็น
การแสดงถึงความเชื่อมั่น และจงรักภักดีต่อหน่วยงาน และด้านความร่วมมือจนการทางาน ควรได้รับการ
ปรับปรุง นั่นคือ ผู้บริหารระดับต้น ควรปรับปรุงด้วยการจห้ความร่วมมือกับบุคลากร เพื่อจห้การทางาน
สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลจห้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารระดั บต้ นกั บขวั ญและก าลั งจจจนการปิิ บั ติ งานของบุ คลากร
ส านั กงานชลประทานที่ 16 จั งหวั ดสงขลา มี ความสั มพั นธ์ กั น อยู่ จนระดั บมากศรั ทธาเชื่ อมั่ นจน
ผู้ บั งคั บบั ญชา ยิ นดี เรี ยนรู้ และท างานที่ ได้ รั บมอบหมายชิ้ นจหม่ ๆ อย่ างเต็ มจจ และจงรั กภั กดี ต่ อ
หน่วยงานอย่างเหนียวแน่น
ข้อเสนอในการนาไปใช้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าสามารถนาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางจนการ
พัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงาน
ชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลาจห้มีระดับที่สูงขึ้น กล่าวคือ
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้น ของสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
สิ่งที่ผู้บริหารระดับต้นควรจห้ความสาคัญและตระหนักเป็นอย่างยิ่ง นาสิ่งที่ได้ศึกษามาไปจช้เป็นแนวทาง
เพื่อปรับปรุง ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 ด้านสังคม ผู้ศึกษาคิดว่าควรจห้ความร่วมมือช่วยเหลือและประสานงาน โดยการ
สร้างสัมพันธภาพจนการทางานระหว่างผู้บริหารระดับต้นกับบุคลากรเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้าน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทาจห้บุคลากรมีความพึงพอจจ เพราะได้รับความไว้วางจจจห้ปิิบัติงานที่ตนเองมีส่วนร่วม
และปิิบัติงานอย่างจริงจัง และเต็มจจทางานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลจห้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายวางไว้
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1.2 ด้านบุคลิกภาพ ควรมีพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความกระตือรือร้นเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่บุคลากร โดยการสร้างกาลังจจจนการทางานจห้กับตัวเอง เพื่อที่จะมีความมุ่งมั่นและปิิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่
2. ขวัญและกาลังจจจนการปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
ถือเป็ นเรื่ องส าคัญที่จห้ ความส าคัญ อย่างยิ่ง ควรมีการพัฒนาระดับขวัญและกาลั งจจจห้ เพิ่มมากขึ้ น
จห้รางวัลเมื่อเกิดความสาเร็จ เมื่อมีการพัฒนา และด้านความร่วมมือจนการทางาน จนการรับเชิญจห้เข้า
ร่วมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปิิบัติงาน ควรมีการปรับเปลี่ยนโดยการจห้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมทุกกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการปิิบัติงานนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือจนการทางานสร้าง
ความภูมิจจแก่บุคลากร
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ น าของผู้ บริ ห ารระดั บ ต้ นกั บขวั ญ และก าลั ง จจจนการ
ปิิบัติงานของบุคลากร สานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา อยู่จนระดับมาก เพราะฉะนั้นผู้บริหาร
ระดับต้นและบุคลากร ต้องจห้ความสาคัญต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ ดี ขององค์ การ ชื่ น ชมและจห้ ร างวั ล ด้ ว ยการเลื่ อนขั้ นเลื่ อนต าแหน่ งผู้ ศึ กษาคิ ดว่ าเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร ที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
กาลังจจจนการปิิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ของสานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ
ความสามารถจนการบริหารงาน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับขวัญจนการปิิบัติงานของบุคลากร เพื่อจห้ได้
องค์ความรู้จนเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยจนเชิงปริมาณ หรือเป็นการสนับสนุน หรือหักล้างสิ่งที่
ได้ค้นพบไปแล้ว
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาจห้แก่ผู้ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร. จาเนียร ราชแพทยาคม อาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ได้กรุณาเสียสละเวลาจนการจห้ความรู้ จห้คาปรึกษา คาแนะนา และตรวจ
แก้รวมทั้งแนวคิดที่เป็นประโยชน์จนการศึกษา ตลอดจนเป็นแรงผลักดันจห้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทาจห้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและประทับจจจนความกรุณาของ
ท่านเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายจคร่ขอขอบคุณ “ครอบครัว” และพระคุณบิดา มารดา อันเป็นที่รัก เป็น
กาลังจจสาคัญ ที่จห้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ศึกษามาโดยตลอดจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา (1) ระดั บ ความคาดหวั ง ของประชาชนต่ อ
ประสิทธิผลโครงการ (2) ระดับประสิทธิผลโครงการ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของ
ประชาชนกับ ประสิทธิผลโครงการ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรแนวพื้นที่ก่อสร้าง
ประตูระบายน้าหน้าควน ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน สุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามพื้นที่และ
แบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนา คือ
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า (1) ระดั บ ความคาดหวั ง ของประชาชนต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลโครงการ
ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง (2) ระดับประสิทธิผลโครงการ ภาพรวมอยู่ระดับมาก (3) ความสัมพันธ์
ระหว่างความคาดหวังของประชาชนกับประสิทธิผลโครงการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกใน
ระดับสูง (r = 0.729) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ด้าน
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับที่ดิน ควรมีการประชุมในการชี้แนวเขต ด้านการมีส่วนร่วม ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์โ ครงการ ด้านผลกระทบจากการดาเนินการ การไร้ที่อยู่อาศัย/ที่ทากิน ควรมีการ
ประชุมชี้แจง ปัญหาการจราจร ควรมีการแจ้งเตือน และการระบายน้า ควรจัดหาเครื่องสูบน้าเพิ่ม
คาสาคัญ: ความคาดหวัง ประสิทธิผล โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัด
สงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study (1) the level of expectations of
people for effectiveness of the projects; (2) the level of project effectiveness; (3) the
relationship between the expectations of people and the effectiveness of the projects;
and (4) problems and suggestions for the practices of the projects. Methodology used
in this study was quantitative research. The studied population was people living in Na
Khuan floodgate construction area; the sample size of 200 was determined using area
cluster sampling and accidental sampling techniques. The data were collected by using
a questionnaire as a study tool and analyzed using descriptive statistics: percentage,
mean and standard deviation and using inferential statistics: Pearson correlation
coefficient; the qualitative data were analyzed using content analysis.
The results of this study were as follows: (1) The expectations of people for
the effectiveness of the projects were overall at a moderate level. (2) The effectiveness
of the projects was overall at a high level. (3) A significant positive correlation was
observed in the relationship between the expectations of people and the effectiveness
of the projects (r = 0.729), statistically significant at 0.05 level. (4) This study revealed
some problems including land management problems, participation problems,
operating impacts of the projects, vagrancy and land problems, traffic problems and
drainage problems. The present findings suggested some courses of actions to solve
these problems including convening conferences on cadastral survey, publicizing the
projects in the community, organizing meetings to provide the community with the
necessary information, providing traffic notifications and providing water pump to
facilitate water drainage.
Keywords: Expectation, Effectiveness, Hat Yai Flood Mitigation Projects (Phase II),
Songkhla Province, Large Size Irrigation Structure Office 11
บทนา
แนวคิดการปฏิรูประบบราชการเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาระบบราชการให้มีความเป็นเลิศ
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งผล
ให้หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นหน่วยงานที่ให้ความสาคัญต่อประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่ว นร่ วมในการบริ หารมากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒ นาระบบราชการให้ ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล
มุ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข สนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของสานักพัฒนา
แหล่งน้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน มีหน้าที่สาคัญด้านการดาเนินการงานก่อสร้างระบบชลประทาน
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เพื่อพัฒนาแหล่งน้า การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง การแก้ไขปัญหาน้าท่วม และการก่อสร้าง
ชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ และ
กรมชลประทาน รวมถึงนโยบายการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลกาหนด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกั น แก้ไขปัญหา
การเกิดวิกฤตอุทกภัยในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน
เศรษฐกิจ สังคมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมชลประทานได้มีโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 ซึ่ง พระราชทาน เมื่อ วันที่ 24 ธัน วาคม พ.ศ.2531
พระองค์ท่านทรงดาริ ไว้ว่า “การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยด้ว ยวิธีการสร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
ที่คลองอู่ตะเภาหรือตามลาน้าสาขา เพื่อสกัดกั้นน้าจานวนมากไม่ให้ไหลมายังเมืองหาดใหญ่นั้น คงไม่
สามารถดาเนินการได้ เพราะไม่มีที่เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้าที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวได้เลย
ดังนั้น การแก้ไขและบรรเทาน้าท่วมที่ควรพิจารณาดาเนินการ คือ การขุดคลองระบายน้าขนาดใหญ่
ให้ทาหน้าที่แบ่งน้าจากคลองอู่ตะเภา หรือช่วยรับน้าที่ไหลลงมาท่วมตัวอาเภอหาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่
ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ ได้ดาเนินการขุดคลองระบายน้า
เพิ่มจานวน 5 สาย พร้อมอาคารประกอบเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าประกอบด้วยการขุด
คลองระบายน้าสายใหม่พร้อมอาคารประกอบ คือ คลองระบายน้า ร.1, ร.3, ร.4, ร.5 และ ร.6 และ
งานติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อคาดการณ์และเตือนภัย
แต่เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่
กรม
ชลประทานได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการปรับปรุง โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะ
ที่2) จังหวัดสงขลา โดยมีแนวทางในการปรับปรุงโครงการเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้า ร.1
สกัดน้าไม่ให้เข้าเมือง และตัดยอดน้า/กักเก็บน้าโดยเก็บน้าไว้ต้นน้า
จากแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดย
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นั้น ผู้ศึกษา มีความสนใจที่จะทาการศึกษาว่าการ
ดาเนิ น การโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จัง หวัดสงขลา มีประสิ ทธิ ผ ลสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า การลด
ความเสี ย หายจากอุ ทกภัย และการกัก เก็บน้าส ารองในฤดู แล้ งได้ห รือไม่ เพื่ อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถยกระดับการให้บริ การเพื่อตอบสนองต่อ
ประชาชน สามารถนาบริการที่มีคุณภาพสูงไปสู่ประชาชนได้อย่างสอดคล้องตรงตามความคาดหวัง
และความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ผลการศึกษาจะได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง สามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวั ง ของประชาชนต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ
เพื่อนาไปสู่การบริหารและพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน.
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บรรเทาอุ ท กภั ย อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จั ง หวั ด สงขลา ส านั ก งานก่ อ สร้ า งชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 11
1.4 ศึกษาปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากร
ที่อยู่ในแนวพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้าหน้าควน ต.หาดใหญ่ และ ต. ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จานวน 400 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจากวิธี Taro Yamane สุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามพื้นที่และแบบ
บังเอิญ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่
อาเภอหาดใหญ่
อาเภอควนลัง
รวม

จานวนประชากร
(คน)
200
200
400

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)
100
100
200

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) ระดับความคาดหวัง (3) ประสิทธิผลของโครงการ (4) ปัญหา ข้อเสนอแนะ โดย
แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.859 การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยสถิติ เ ชิ ง อนุม าน ได้ แ ก่ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ เ พี ยร์ สั น และ
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

545

ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 114 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.00 มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 โดยสถานภาพสมรส จานวน
118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
37.50 มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น 10,001-20,000 บาท จ านวน 82 คน คิด เป็น ร้ อยละ 41.00 อาศั ย อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ 6-10 ปี
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ
91.50 และไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50
ระดับ ความคาดหวังของประชาชนต่อประสิ ทธิผ ลโครงการบรรเทาอุทกภัย อาเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.28, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สามารถระบายน้าได้มาก
ขึ้น เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก อยู่ ในระดับ มาก ( x̅ = 4.70, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ สามารถแก้ปัญหา
อุทกภัย ในพื้น ที่ได้ (x̅ = 3.76, S.D. = 1.02) สามารถควบคุมน้าไม่ให้ เข้าท่ว มพื้นที่เศรษฐกิจและ
บ้ านเรื อ นประชาชนได้ (x̅ = 3.22, S.D = 1.09) สามารถควบคุมน้ า ลดระดับความเสี ย หายจาก
อุทกภัย (x̅ = 2.88, S.D. = 1.11) สามารถเตือนภัยให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีน้าปริมาณมาก (x̅ = 2.87,
S.D. = 1.12) และสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้ (x̅ = 2.23, S.D. = 1.29) ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคาดหวังของประชาชนต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลโครงการบรรเทาอุ ท กภั ย อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จั ง หวั ด สงขลา
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
ปัจจัย
สามารถระบายน้าได้มากขึ้นเมื่อถึงฤดูน้าหลาก
สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้
สามารถควบคุมน้าไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและ
บ้านเรือนประชาชน
สามารถควบคุมน้า ลดระดับความเสียจากอุทกภัย
สามารถเตือนภัยให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีปริมาณน้ามาก
สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้
รวม

𝑋̅
4.70
3.76

S.D.
0.82
1.02

ระดับ
มากที่สุด
มาก

3.22

1.09

ปานกลาง

2.88
2.87
2.23
3.28

1.11
1.12
1.29
0.47

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

ระดับประสิ ทธิผ ลโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.71, S.D. = 0.43)
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายด้านพบว่า ผลลั พธ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ
ความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ (x̅ = 3.84, S.D. = 0.71) สอดคล้องกับภารกิจและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร ( x̅ = 3.83, S.D. = 0.83) การก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลการท างานที่ ชั ด เจน
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( x̅ = 3.75, S.D. = 0.69) และ ตรงกั บ ความต้ อ งการของประชาชน ( x̅ = 2.99, S.D. = 0.87)
ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับ ประสิทธิผลโครงการบรรเทา
อุ ท กภั ย อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จั ง หวั ด สงขลา ส านั ก งานก่ อ สร้ า งชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 11
ประสิทธิผลโครงการ
ผลลัพธ์
สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ
ความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ
การกาหนดตัวชี้วัดผลการทางานที่ชัดเจน
ตรงกับความต้องการของประชาชน
รวม

𝑋̅
4.17
3.83
3.84
3.75
2.99
3.71

S.D.
0.48
0.83
0.71
0.69
0.87
0.43

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างความคาดหวั ง ของประชาชนกับ ประสิ ท ธิ ผ ลโครงการบรรเทา
อุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของประชาชนกับประสิทธิผลโครงการบรรเทาอุทกภัย
อาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จั ง หวัด สงขลา มี ความสั มพั น ธ์ กัน ทางบวกในระดั บสู ง (r = 0.727)
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation) ระหว่ า งความคาดหวั ง ของประชาชนกั บประสิ ท ธิ ผ ลโครงการบรรเทา
อุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 11
ค่าความสัมพันธ์
(r)

ความ
ผลลัพธ์ สอดคล้อง
กับภารกิจ

ความคาดหวัง
ของประชาชน
0.722 0.742
ต่อประสิทธิผล
โครงการฯ
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความ
คุ้มค่า

ตรงกับ
การ
ความ
ความสัมพันธ์
กาหนด
ต้องการของ
(รวม)
ตัวชี้วัด
ประชาชน

0.708

0.740

0.734

0.729
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)
จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สามารถสรุปได้ ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค ด้านการดาเนินการบริหารจัดการ
1. ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน การปักแนวเขตที่ดิน การประเมินราคาที่ดินที่จ่ายคืน
2. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานด้านต่างๆ ขาดการติดต่อประสานงาน
แนวทางในการพัฒนา ด้านการดาเนินการบริหารจัดการ
1. ควรมีการนัดวันและเวลาในการปักแนวเขตที่ดินล่วงหน้า
2. ควรมีการปรับปรุงราคาประเมินที่จ่ายคืน
3. ควรเพิ่มการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่
ปัญหาอุปสรรค ด้านการมีส่วนร่วม
ปัญหาการขาดการรับรู้ข่าวสารในการเข้าร่วมประชุม
แนวทางในการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วม
ควรมีการแจ้งวันและเวลาในการประชุมเกี่ยวกับโครงการฯให้กับประชาชนทราบล่วงหน้า
และทั่วถึง
ปัญหาอุปสรรค ด้านผลกระทบจากการดาเนินการ
1. ปัญหาที่เกี่ยวกับการไร้ที่อยู่อาศัยและที่ทากิน
2. ปัญหาจราจร
3. ปัญหาอุปสรรคในการระบายน้า
แนวทางในการพัฒนา ด้านผลกระทบจากการดาเนินการ
1. ควรมีการเพิ่มเงินคืนให้กับประชาชนที่เสียสละที่ดินบริเวณโครงการฯ
2. ควรมีป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน และอุปกรณ์ป้องกันเขตก่อสร้าง
3. ควรเพิ่มเครื่องสูบน้า เพื่อลดปัญหาการระบายน้าไม่ทัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิผลโครงการบรรเทาอุทกภัย
อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จั ง หวั ด สงขลา ส านั ก งานก่ อ สร้ า งชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 11
จังหวัดสงขลา ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลที่ศึกษามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. ระดับ ความคาดหวังของประชาชนต่อประสิ ทธิผ ลโครงการบรรเทาอุทกภัย อาเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จากผลการวิจัย
พบว่า สาหรับระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลของโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อยู่ในระดับมาก
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เห็นถึงประสิทธิผลของการบรรเทาอุทกภัย และยังตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2529)
ได้ให้ความหมายของคาว่าประสิทธิผลว่าเป็นเรื่องการเน้นความสาคัญของสิ่งที่ออกแทนที่จะเป็นสิ่ง
ป้อนเข้า จุดมุ่งหมายที่สาคัญของผลลัพธ์จึงได้แก่การศึกษาว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด ซึ่งทั้งนี้ผ ลลัพธ์ที่ปรากฎของโครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)
จั ง หวั ด สงขลา ส านั ก งานก่ อ สร้ า งชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 11 เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี
ประสิทธิผลของการบรรเทาอุทกภัย
2. ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลโครงการบรรเทาอุ ท กภั ย อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)
จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก นั่นคือ โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา มีผลลัพธ์ ความคุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากร รวมถึงมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการกาหนดตัว ชี้วัดที่
ชัดเจน และตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิรัตน์ ดิสสระ(2553)
ศึก ษาเรื่ อ งประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ นงานของกลุ่ มผู้ ใ ช้น้ าในการจั ดการน้ าชลประทาน กรณี ศึก ษา
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ประสิทธิผลการดาเนินงานของกลุ่มผู้ใช้
น้ าในการจั ด การน้ าในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก นั่ น แสดงให้ ถึ ง ว่ า โครงการจั ด การน้ าของกรม
ชลประทานในทุกๆพื้นที่ มีระดับประสิทธิผลเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
3. ความสั มพันธ์ร ะหว่างความคาดหวังของประชาชนกับประสิ ทธิผ ลโครงการบรรเทา
อุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สานักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ 11
ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่าประชาชนมีความคาดหวังในโครงการบรรเทาอุทกภัย
อาเภอหาดใหญ่ ว่าจะแก้ปัญหาอุทกภัยได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นน้าไม่ให้เข้าเมือง ลด
ระดับความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งผลจากการดาเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัย
อาเภอหาดใหญ่ สามารถทาให้ เกิดประสิ ทธิผ ลที่ส อดคล้องกับความคาดหวังของประชาชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษาพบว่า ควรมีปรับปรุงด้านการดาเนินการบริหารจัดการ ในเรื่องของการ
กาหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีจานวนจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก
ด้านการดาเนิ น การบริ หารจั ดการส่ งผลต่อความคาดหวังของประชาชนต่อประสิ ทธิผ ลโครงการ
บรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการ
ดาเนินการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างชัดเจน และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อส่งผล
ให้ประชาชนมีระดับความคาดหวังต่อประสิทธิผลโครงการเพิ่มขึ้น
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การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าจากคณาจารย์
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร.จาเนียร ราชแพทยา
คม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้ความรู้ คาปรึกษา คาแนะนา
ชี้แนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ แนวคิด และคาแนะนาต่างๆ อั นเป็นประโยชน์ เพื่อให้การศึกษาค้นคว้า
อิสระมีความสมบูรณ์ และนาไปสู่ความสาเร็จของการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้
สุดท้ายใคร่ขอขอบพระคุณ “ครอบครัว” และบิดา มารดา อันเป็นที่รัก เป็นกาลังใจสาคัญ
ที่ให้การสนั บสนุน และช่วยเหลือผู้ศึกษามาโดยตลอด ช่วยเหลือ และให้กาลังใจตลอดมา ที่ทาให้
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES.
STARBUCKS COFFEE SHOP IN BANGKOK,THAILAND
ณัฏฐ์ธพงษ์ สุภัคเลิศ
Nuttapong Suphaklert
สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ร้านกาแฟสตาร์บั คส์ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร1.)เพื่อศึกษาระดับความผู กพันองค์การของ
พนักงานร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ 2). เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้าน
กาแฟ สตาร์บัคส์ 3).เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้เสนอแนะเป็นแนวทางต่อผู้บริหารในการเสริมสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในเขตบางแค
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสมมติฐานกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแรงงานของร้านกาแฟ สตาบัคส์ พบว่า
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย พนักงานมี
อายุระหว่าง 20-25 ปี ระดับการศึกษาต่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ เงินเดือน 13,001 จานวน
พนักงานที่มากที่สุดของแต่ละสาขาต่อสาขา จานวน 15คน ความผูกผันองค์การในด้านความรู้สึก
องค์การผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานรู้สึกว่าองค์การเปรียบเสมือนบ้านของพนักงาน พนักงานรู้สึกว่า
ปัญหาขององค์การเปรียบเสมือนปัญหาของพนักงานพนักงานไม่คิดลาออกจากองค์กร เพราะผูกพันกับเพื่อน
ร่วมงานในองค์การ
คาสาคัญ: ผูกพันองค์การ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยความต้องการ
ABSTRACT
The objective of this study This study aimed to investigate the factors that influence
employee engagement. Starbucks coffee shop in Bang Khae. Bangkok 1) the level of employee
engagement, organizational cafe. Starbucks 2). To study the factors that influence employee
engagement cafes Starbucks 3). The findings suggested as a guide to management in enhancing
organizational commitment. For samples used in this study Starbucks coffee shop in Bang Khae.
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Bangkok 400 statistical methods used to analyze the frequency, percentage, average, standard
deviation. The statistical analysis was used to test the difference in the two groups are independent.
One-way analysis of variance The test determines the statistical significance at 0.05. The study found
that demographic characteristics of workers of cafes Star Bucs found that the majority of respondents
were female. Most of the respondents were male. Employees aged between 20-25 years, the average
undergraduate. Percentage Salary 13,001 Number of employees at most of its stores to 15 stores
engagement organization in the Organization of the respondents felt that employees feel the
organization is home to the employee. Employees feel organizational problems as problems of
employees do not leave the organization. He bonded with colleagues in the organization.
Keywords: organizational commitment, Factors Job,Demand factors
บทนา
การเติบโตของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ เป็นการสร้างความมั่งคงทางธุรกิจ ร้านกาแฟสตาร์
บัคส์จะประสบความสาเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัยปัจจัยที่สาคัญหลายปัจจัย พนักงาน ถือ
เป็นปัจจัยที่สาคัญ ที่มีส่วนช่วยในการผลักดัน ให้ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สามารถดาเนินกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ เป็นกาลังสาคัญในการผลักดันให้องค์ขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
พนักงาน เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล ซึ่งการบริหารให้องค์การเติบโต ก้าวหน้า แบบยั่งยืน
และถาวร (สกาว สาราญคง, 2550 : 23) ต้องให้ความสาคัญและตระหนักและถึงการบริหารจัดการ
พนั กงานให้มีพึงพอใจ ความภักดี และ มีความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันต่อองค์กรครอบคลุ ม
มากกว่าความพึงพอใจในงานที่ทา ด้วยเหตุนี้เองจึงถือได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นกุญแจสาคัญที่
จะคอยผูกมัดพนักงานให้ทางาน และอยู่ร่วมกับ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ไปนาน ๆดังนั้นความผูกพันต่อ
องค์กร มีความมั่งคงมากกว่าความพึงพอใจในงาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,2551: 17) ซึ่งความผูกพัน
ต่อองค์กรจะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่จะอยู่อย่างมั่นคง เป็นแรงผลักและแรงจูงใจให้พนักงาน
หรือบุคคลกรปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพื่อ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ แต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานไม่มี
ความผูกพันต่อร้านกาแฟสตาร์บัคส์และความภักดีต่อปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพื่อร้านกาแฟสตาร์บัคส์
แต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานไม่มีความผูกพันต่อ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ เมื่อมีปัญหา เกิดความอึดอัด
ไม่พึงพอใจต่องานที่ทา หรือมีสิ่งเร้าอื่นเข้ามาเช่น มีหน่วยงานใหม่ มีข้อเสนอดี ๆ เข้ามา ก็จะลาออก
จากงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ต้องมาสร้างคนใหม่ ๆ เป็นการเสียเวลา และ
ทรัพยากรอย่างมาก ตลอดจนขวัญและกาลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงานที่อยู่ในร้านกาแฟสตาร์
บัคส์ (ทีระ วีรธรรมสาธิต,2553 :36)
ปั จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การทรัพยากรมนุษย์ นั้นยังมิได้ จากัดขอบเขตอยู่แค่ ส รรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบั ติงานในองค์การเท่านั้น แต่ยิ่งกว่านั้นยังมีสิ่ง
สาคัญที่จะดาเนินควบคู่กันไป คือปลูกฝังหรือสร้างจิตสานึกให้บุคลากรภายในองค์การเกิดพึงพอใจ
ผูกพัน ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีจะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับบุคลากร อันจะส่งผลให้บุคลากร
มีความมุ่งมั่ น ที่จ ะสร้ า งชื่อเสี ย ง เมื่อ พนักงานมี ความรู้สึ กผู กพัน ต่อองค์การ ก็จ ะส่ งผลทาให้ เกิ ด
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แรงผลักดันแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานพร้อมที่อุทิศให้กับองค์การ ความผูกพันองค์การจะช่วย
เป็นหน้าที่ประสานเป็นตัวเชื่อมโยงของบุคลากรให้สอดคล้องไปด้วยกัน (ทีราภัทร ขิงยะหล้า,2555 :
45) ทาให้ผู้วิจัยศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานครงานวิจั ย นี้ จะทาให้ ทราบความคิดเห็ นข้อเสนอแนะของพนักงานเพื่อจะเป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายและแผนงานต่างๆในการปฏิบัติงานของร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ เพื่อนา
องค์การไปสู่ความสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์การของพนักงานร้านกาแฟ สตาร์บัคส์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟ สตาร์บัคส์
3. เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้เสนอแนะเป็นแนวทางต่อผู้บริหารในการเสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปัจจัยลักษณะงานของพนักงานร้านกาแฟสตาร์บัคส์ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ
2.ปัจจัยด้านความต้องการของพนักงานร้านกาแฟสตาร์บัคส์ มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันองค์การ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ





ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านลักษณะงาน
ด้านความเข้าใจงาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านความท้าทาย
ด้านโอกาสก้าวหน้า

ปัจจัยด้านความต้องการของพนักงาน
 ด้านคุณภาพชีวิต
 ด้านผลตอบแทน
 ด้านความน่าเชื่อถือขององค์การ
 ด้านทัศนคติต่อองค์การ
วิธีการวิจัย

ความผูกพันองค์การ
 ด้านความรู้สึก
 ด้านความต่อเนื่อง
 ด้านบรรทัดฐานสังคม
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยผูว้ ิจัยดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ประชากร (Population)ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานร้านกาแฟ สตาบัคส์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พนักงานร้านกาแฟสตร์บัคส์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สาขาที่สังกัดงาน
จานวนพนักงาน(คน)
ดิ เอ็มโพเรียม (ชั้น5)
15
สยามสแคว (ซอย4-5)
15
ตึกสยามกิต
15
สยามสแคว one
14
สยามพารากอน (ชั้นG)
15
เมเจอร์ปิ่นเกล้า
11
เซนทรัลปิ่นเกล้า
15
เซนทรัลพระราม2
14
เซนทรัลชิดลม (ชั้นG)
12
โรบินสันสีลม
11
หลังสวน(ปทุมวัน)
15
สีลม(ซอย19)
15
ตึก State Tower (บางรัก)
15
สีลม คอมเพล็กซ์
12
โครงการ Sena fest เจริญนคร
14
โครงการ วนิลามูน ถนน จันทร์
15
อาคาร จามจุรี สแคว (ปทุมวัน)
12
ตึก Exchange Tower
13
The mercury ville
15
โรงพยาบาลพญาไท3
12
พาราไดซ์ ปาร์ค (ประเวศ)
13
The circle ราชพฤกษ์
13
ถนน ข้าวสาร
15
Bangkok city tower
11
วิคตอเรียการ์เด้น เพชรเกษม69
12
ซีคอนบางแค
13
The Pasio กาญจนาภิเษก
13
เดอะมอลล์ บางแค
12
เดอะมอลล์ ท่าพระ
12
ท่ามหาราช
11
รวม
400

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถาม ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามจะเป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูล
ลักษณะประชากรศาสตร์มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบคาตอบหลายตั วเลือก (Multiple
choices) จานวน 5 ข้อโดยแต่ละข้อคาถามจะมีระดับการวัดข้อมูลประเภทพร้อมทั้งรายละเอียด
ต่างๆดังนี้
1.เพศลั กษณะของแบบสอบถามประกอบด้ว ยคาถามที่มีคาตอบให้ เลื อก 2 ทาง
(Dichotomous Questions) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่
เพศชายและเพศหญิง
2.อายุ ลั ก ษณะของแบบสอบถามประกอบด้ว ยค าถามที่มี ห ลายค าตอบให้ เ ลื อ ก
(Multiple Choice Questions) และใช้ ร ะดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทเรี ย งล าดั บ (Ordinal Scale)
แสดงช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในแบบสอบถาม
3.ระดับการศึกษาลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามที่มีหลายคาตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ(Ordinal Scale)
4.รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนลั กษณะของแบบสอบถามประกอบด้ว ยคาถามที่มี ห ลาย
ค าตอบให้ เ ลื อ ก (Multiple Choice Questions) และใช้ ร ะดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทเรี ย งล าดั บ
(Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านลักษณะ
งานต่อองค์การของพนักงานร้านกาแฟ สตาบัคส์ ในสาขาต่างๆพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยความ
ต้องการของพนักงานร้านกาแฟ สตาบัคส์ ในสาขาต่างๆพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานร้านกาแฟ สตาบัคส์ ในสาขาต่างๆพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2- ส่วนที่ 4 คาถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5 คะแนน
เห็นด้วย
4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 คะแนน
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ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคานวณ โดยใช้สูตรความกว้างของ
อันตรภาคชั้น มีดังนี้
จากสูตรอันตรภาคชั้น =ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด-ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
ซึ่งจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน 0.8 และกาหนดความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย
แต่ละระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.31 ถึง 4.20 หมายถึง
มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 ถึง 2.60 หมายถึง
น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.80 หมายถึง
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ
สร้างตามลาดับดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากตาราเอกสารบทความทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อมาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย
2) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ขอคาแนะนาในการนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการวิจัย
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุงใหม่
ให้มีความถูกต้องก่อนนาไปใช้
4) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับแรงงานพม่าในเขตจังหวัด
สมุทรสาครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
5) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ดังนี้ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ไดจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษที่ใช้ (Wording) และใหมีความถูกตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อนาไปปรับปรุงแกไขและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of
Item – Objective Congruence) กอนนาไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริงโดยการหาคา IOC นั้นผู
วิจัยไดนาไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจานวน 3 ทานโดยใชสูตร IOC = N
∑R เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence) R

556

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยที่คา +1 หมายถึง แนใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับเนื้อหาค
า 0 หมายถึง ไมแนใจว่าข้อคาถามสอดคลองกับเนื้อหาคา -1 หมายถึง แนใจว่า ข้อคาถามนั้นไมสอด
คลองกับเนื้อหา N หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้ผวู ิจัยเลือกข้อคาถาที่มีดา IOC มาก้าวา 0.5 ซึ่งได
ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นาแบบสอบถามทุกข์อี่ผูวิจัยสรางขึน้ เที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุม
ในแตละดาน และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
6) นาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (coefficient alpha)
ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยาวานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 449) จากการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.94
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์
จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแรงงานของร้านกาแฟ สตาบัคส์ พบว่า กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-25ปีการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 13,001บาท
ด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
(1) ด้านความเข้าใจในงาน
จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.28เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานได้รับมอบหมายให้ทางานตรงกับความรู้ความสามารถที่ต้องการอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาพนักงานได้รับงานที่ปฏิบัติมีคุณค่าและมั่นคงอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93
(2) ด้านลักษณะงาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น ระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.28เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมาพนักงานได้รับงานที่ปฏิบัติมีคุณค่าและมั่นคงอยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.20
(3) ด้านความท้าทาย
จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.82เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้อพบว่า งานที่ทามีความหลากหลายอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.87งานที่ทามีความท้ายทายอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78
(4) โอกาสก้าวหน้า
จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.65เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อพบว่า พนักงานได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมีโอกาสเติบโตใน
หน้าที่การงานอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการทางานเพื่อให้
เกิดความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78
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ปัจจัยด้านความต้องการที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ แบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้
(1) ด้านคุณภาพชีวิต
จากการศึ ก ษาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.96เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สวัสดิการที่ได้รับตรงความต้องการของพนักงานและครอบครัวอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00การทางานของพนักงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93
(2)ด้านผลตอบแทน
จากการศึ ก ษาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.88เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเงินเดือนที่พนักงานได้รับเหมาะสมกับปริมาณงาน และความรับผิดชอบอยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานพึงพอใจต่ออัตราเงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84
(3)ความน่าเชื่อถือขององค์การ
จากการศึกษาองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความสาคัญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสาเร็จอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93เป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือ ภาคภูมิใจที่ได้ทางานอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84
(4) ด้านทัศนคติต่อองค์การ
จากการศึ ก ษาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.96เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารในฝ่ายหรือในแผนกที่พนักงานทาอยู่เป็นผู้นาที่ดีมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.พนักงานรู้สึกพอใจในความมีน้าใจและอัธยาศัยไมตรีอันดีของเพื่อน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
ความผูกพันขององค์การ แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
(1) ด้านความรู้สึกต่อองค์การ
จากการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67
เ มื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมเสียสละอุทิศตนให้กับองค์การอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานรู้สึกว่าองค์การเปรียบเสมือนบ้านของพนักงานอยู่ในระดับ
ความคิ ด เห็ น มาก มีค่ า เฉลี่ ย 3.84 พนั กงานรู้สึ ก ว่า ปั ญหาขององค์ ก ารเปรีย บเสมื อ นปั ญ หาของ
พนั ก งานอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.87 พนั ก งานรู้ สึ ก ว่ า ปั ญ หาขององค์ ก าร
เปรียบเสมือนปัญหาของพนักงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78พนักงานรู้สึกว่าพร้อม
ที่จะร่วมมือต่อองค์การโดยไม่มีการเคลือบแคลงใจอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.42 และ
พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเป็นส่วนหนึ่ง ของร้าน สตาบัคส์อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.21
(2) ด้านความต่อเนื่อง
จากการศึ ก ษาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.58เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าองค์การนี้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพออยู่ในระดับ
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ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลาบาก ถ้าหากตัดสินใจออกจากองค์การนี้อยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80พนักงานอยากทางานที่ร้านกาแฟ สตาบัคส์ต่อไป เนื่องจาก
สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากมีค่าเฉลี่ย 3.42 และองค์การนี้ให้
ในสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่าองค์การอื่นอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20
(3) ด้านบรรทัดฐานสังคม
จากการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าพนักงานไม่คิดลาออกจากองค์กรตอนนี้ เพราะท่านผูกพันกับเพื่อนร่วมงานในองค์การ ท่านรู้สึก
ผิดว่าไม่ถูกต้องที่จะออกจากองค์การในตอนนี้ ท่านไม่เคยคิดที่จะย้ายไปร่วมงานกับองค์การคู่แข่งอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ท่านมีความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณองค์การเพื่อให้องค์การ
ก้าวหน้าและประสบความสาเร็จอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 หากบริษัทอื่นมีข้อเสนอที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน แต่ท่านรู้สึกไม่ถูกต้องกับองค์การในตอนนี้อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.85
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1ค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะงานความผูกผั นองค์การ ของร้านกาแฟ
สตาบัคส์ จากัดโดยรวม
ด้ า นลั ก ษณะงาน (Tot )
ด้านความเข้าใจในงาน(X1)
ด้านลักษณะงาน(X2)
ด้านความท้าทาย(X3)
ด้านโอการก้าวหน้า(X4)
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความผูกพันองค์การ(Ytot )
ด้ า นความรู้ สึ ก ต่ อ องค์ ก าร
(Y1)
0.287**
0.553**
0.786**
0.349**

ด้ า นความต่ อ เนื่ อ ง
(Y2 )
0.276**
0.542**
0.519**
0.354**

ด้านบรรทัดฐานสังคม
(Y3 )
0.706**
0.324**
0.435**
0.600**

ตารางที่ 1พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเปลี่ยนแปลง (Xtot)กับความผูกพันองค์การ
ของร้านกาแฟ สตาร์บัดสี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์สูง(r=0.786)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยถึงสูง (0.276-1.000)โดยคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด (r=0.786) คือด้านลักษณะงานความท้าทาย (X3) กับความผูกพันองค์การ
(Ytot) คู่ที่มีความมีสัมพันธ์รองลงมา (r=0.706)ได้แก่ด้านความเข้าใจในงาน(X2) คู่ที่มีความสัมพันธ์
น้อยที่สุด (r=0.276)ด้านความเข้าใจในงานกับกับความผูกพันองค์การด้านความต่อเนื่อง(Y4)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

559

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการกับความผูกพันองค์การ ร้าน กาแฟ
สตาบัคส์โดยรวม
ความผูกพันองค์การ(Ytot )
ปั จ จั ย ด้ า นความต้ อ งการ
ด้า นความรู้ สึ ก ต่ อองค์ ก าร
(Xtot )
(Y1)
ด้านคุณภาพชีวิต(X1)
0.287**
ด้านผลตอบแทน(X2)
0.536**
ด้านความเชื่อถือ(X3)
0.741**
ด้านทัศนคติขององค์การ(X4) 0.300**
ความสาคัญกับองค์การ(X5) 0.349**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านความต่อเนื่อง(Y2 )
0.276**
0.401**
0.507**
0.288**
0.354**

ด้ า นบรรทั ด ฐานสั ง คม
(Y3 )
0.706**
0.854**
0.741**
0.687 **
0.600**

ตารางที่ 2 พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น
(Xtot)กั บ ความผู ก พั น องค์ ก ารของพนั ก งาน ร้ า นกาแฟสตาบั ค ส์ โดยภาพรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง
(r=0.854)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับ น้ อยถึ งสู ง (0.276- 0.854)โดยคู่ ที่มีความสั มพันธ์ กันมากที่สุ ด (r= 0.854) คือ ปั จ จั ย ด้ า น
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ า นผลตอบแทน(X2) (X3) กั บ ความผู ก พั น องค์ ก าร(Ytot) คู่ ที่ มี ค วามมี สั ม พั น ธ์
รองลงมา (r=0.941)ได้แก่ด้านความเชื่อถือ(X3) คู่ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด (r=0.245)ด้านคุณภาพ
ชีวิต(X1)กับผูกพันองค์การด้านความต่อเนื่อง(Y2)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
่
ผลการศึกษาเรืองความสั
มพันธ ์ปั จจัยดา้ นลักษณะงานกับ
่ ามาอภิปรายแบ่งเป็ น 2 ด ้านดังนี ้
ความผูกพันองค ์การประเด็นทีน
(1) ความสัมพันธ ์ปั จจัยด้านลักษณะงานกบ
ั ความ
ผู กพันองค ์การสามารถอภิปรายผลได้ด ังนี ้
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยดา้ นลักษณะงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ไม่ ว่า จะเป็ น ดา้ นความเขา้ ใจในงาน ดา้ นลักษณะงาน ดา้ น
ความท า้ ทาย ด า้ นความก า้ วหน้า ส าหร บ
ั ด า้ นความเข า้ ใจในงาน
พนั ก งานได ร้ บ
ั มอบหมายให ท
้ างานตรงกับความรู ้ความสามารถที่ต อ้ งการ
่ บต
พนั กงานไดร้ บั งานทีปฏิ
ั ม
ิ ีคุณค่าและมั่นคงดา้ นลักษณะงานพนักงาน
ได ร้ บ
ั งานที่ปฏิบ ต
ั ิมีคุ ณ ค่า และมั่นคงด า้ นความท า้ ทายงานที่ท ามีความ
่ ามีความทา้ ยทาย โอกาสกา้ วหน้า พนั กงานไดร้ บั โอกาสใน
หลากหลายทีท
่
การเรียนรู ้ พัฒนาตนเอง และมีโอกาสเติบโตในหน้าทีการงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา
่ สร ้างสรรค ์ โพลเตอร ์
ใหอ้ ิส ระในการทางานเพื่อใหเ้ กิดความคิด ริเริม
่ งผลต่อขวัญในการปฏิบต
(Porter 1974 : 72) ได ้อธิบายถึงทีส่
ั งิ าน ได ้แก่
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1.การเอาใจใส่ยกย่องชมเชย (Recognition) คือ การยอมรบั นับถือใน
้
ผลงานที่เกิด ขึนและยกหย่
อ งชมเชย วิธ ีก ารที่จะท าให ผ
้ ู ร้ ว่ มงานเกิด
่ และ
ความรู ้สึกนับถือตนเอง ช่วยใหเ้ กิดความมั่นใจในสายตาของคนอืน
ช่วยใหเ้ กิดกาลังใจในการทางานได ้ดียงขึ
ิ่ น้ 2.ความสาเร็จในการทางาน
่ าใหส้ งหนึ
่ิ
่ งสิงใดบรรลุ
่
(Achievement) คือ ความปรารถนาทีจะท
สาเร็จ
ก็ จ ะเกิด ความภาคภู มิใ จ และเกิด แรงจูง ใจในการท างานต่อ ไป ดัง นั้ น
ผูบ้ ริหารควรหาทางใหผ
้ ูร้ ว่ มงานได ้ประสบความสาเร็จด ้านการงาน โดย
กาหนดใหต้ รงกับความสนใจ และความสามารถในการปฏิบต
ั งิ าน โดย
กาหนดใหต้ รงกับความสนใจ และความสามารถของผูป้ ฏิบต
ั งิ านไม่ง่าย
หรือยากเกินไป และยอมรบั ผลงานนั้ นๆถา้ หากผลงานนั้ นไดร้ บั การยก
ย่องชมเชยก็ควรหาโอกาสยกย่องชมเชยดว้ ย เมาเดย ์ (Mowday 1979 : 48)
3.โอกาสก า้ วหน้า ในวิ ช าชีพ (Possibility of Growth) คือ โอกาส
เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของผูร้ ว่ มงานอาจทาไดโ้ ดยการสนับสนุ น
่ น จัด กิจ กรรมให ผ
ให ม
้ ี ก ารแลกเปลี่ยนความคิด เห็ น ซึงกั
้ ู ร้ ่ว มงานมี
โอกาสได พ
้ บปะสัง สรรค ก์ น
ั บ่ อ ยๆหรือ จัด เข า้ ประชุม อบรมหรือ ศึก ษา
่
เกียวกั
บวิชาชีพส่งเสริมใหศ้ ึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม ฯลฯ วิชาการต่างๆ
้ วยใหผ
เหล่านี จะช่
้ ูร้ ว่ มงานเกิดความมั่นใจและพึงพอใจในอาชีพของตน
้ ขวัญ ในการปฏิบ ต
มากยิ่งขึน
ั ิง าน ก็ จ ะเพิ่มเป็ นเงาตามตัว มาร ์ ( Marc
1732 : 35) 4.ค ว า ม ก ้ า ว ห น้ า ใ น ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ ( Position
่
่
่
่
Advancement)คือโอกาสทีจะเลื
อนต
าแหน่ ง เลือนเงิ
นเดือน และเลือน
วุฒิของผู ร้ ว่ มงาน หากผูร้ ว่ มงานมีโอกาส ผู บ
้ ริหารควรพิจารณา และ
่ ง5.เงินเดือนหรือค่าตอบแทน
การใหค้ วามเป็ นธรรมแก่ผูร้ ว่ มงานโดยทัวถึ
ที่เหมาะสม (Appropriate Salary)คือ เงิน เดือ นที่ได ร้ บ
ั เป็ นค่า จ า้ งใน
การปฏิบ ต
ั งิ านเป็ นรายเดือน หรือรายวันแลว้ แต่กรณี กล่าวคือ ตอ้ งให ้
ความสมดุล กับ ผลงานที่ไดร้ บั และผู ร้ บั สามารถดารงชีวิตอยู่ ไดโ้ ดยไม่
้ นเดือนนั้ น
ฝื ดเคืองการพิจ ารณาความดีความชอบเพื่อที่จะเลื่อนขันเงิ
ควรทาอย่างสม่ าเสมอและยุตธ
ิ รรม เพราะจะทาใหผ
้ ูร้ ว่ มงานมีขวัญและ
ก า ลั ง ใ จ ดี ขึ ้ น ( Sheldon 1971 : 25) 6.ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ร ะ ห ว่ า ง
ผู บ
้ ัง คับ บั ญ ชากับ ผู ใ้ ต บ
้ ัง คับ บัญ ชาและระหว่ า งผู ใ้ ต บ
้ ัง คับ บัญ ชา
(Interpersonal Relation)และผู ใ้ ต บ
้ ัง คับ บัญ ชาด ว้ ยด ว้ ยกัน ควรมี
่ อไว ว้ างใจกัน เห็ นอกเห็ น ใจกัน
มนุ ษ ย ส์ ม
ั พัน ธ ์ที่ดีต่อกัน มีความเชือถื
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้
และรู ้จักใหอ้ ภัยกัน นอกจากนี ควรรู
้จักสถานภาพของตนเองและยอมรบั
่
สภาพนั้นๆไม่ก ้าวก่ายในสิทธิหน้าทีและขอบเขตของผู
อ้ นความสั
ื่
มพันธ ์
้ วยให ้ผูป้ ฏิบต
่ี ต่อกันและงานด ้วย
อันดีตอ
่ กันนี จะช่
ั งิ านมีทศ
ั นคติทดี
(2) ความสัมพันธ ์ปั จจัยด้านความต้องการกบ
ั ความ
ผู กพันสามารถอภิปรายผลได้ด ังนี ้
่ ร้ บั ตรงความตอ้ งการของพนั กงาน
ดา้ นคุณ ภาพชีวิต สวัสดิการทีได
และครอบครวั การทางานของพนั กงานไม่ เป็ นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต
่ กงานได ้รบั เหมาะสมกับปริมาณงาน และ
ด ้านผลตอบแทนเงินเดือนทีพนั
่ ้รบั
ความรบั ผิดชอบ พนักงานพึงพอใจต่ออัตราเงินเดือนหรือผลตอบแทนทีได
่ อขององค ์การพนักงานมีความสาคัญเป็ นส่วนหนึ่ งในการ
ความน่ าเชือถื
่ ร้ บั การยอมรบั และน่ าเชือถื
่ อ ภาคภูมิใจที่
สร ้างความสาเร็จ เป็ นองค ์การทีได
ได ้ทางาน ด า้ นทัศ นคติต่ อ องค ก์ ารผู บ
้ ริห ารในฝ่ ายหรือ ในแผนกที่
พนั กงานทาอยู่ เป็ นผู น
้ าที่ดีมีป ระสิทธิภ าพ พนั กงานรู ้สึกพอใจในความมี
น้าใจและอัธยาศัยไมตรีอน
ั ดีของเพื่อนร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา (ทีราภัทร
่ งกว่าเมือเที
่ ยบรายได ้
ขิงยะหลา้ , 2555 : 38) ระดับค่าจ ้างและเงินเดือนทีสู
่ ลก
่ ดึ
่ งดูดใจ
ในประเทศต ้นทาง ในสาขาอาชีพทีมี
ั ษะเดียวกัน ก็จะเป็ นสิงที
่
ใหเ้ กิดการอพยพเคลือนย
้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศได ้การ
ขาดแคลนบุ คลากรในบางสาขา ถา้ หากมีการเผยแพร่ข่า วสารความรู ้
่
ใหก้ บ
ั บุคคลากรในแต่ละสาขาอาชีพไดท้ ราบถึง ประเภทแรงงานทีขาด
่
แคลนก็อาจถูกดึงดูดใหเ้ กิดการเคลือนย
า้ ยไปทางานต่างประเทศได ้ ถา้
ค่ า จ า้ งและเงิ น สู ง พอความก า้ วหน้า ใบประเทศที่พัฒ นาสาขาอาชีพ
ส าหร บ
ั ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว้ ย่ อ มมี ส่ิ งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบ ต
ั ิง านได เ้ ป็ นอย่ า งดี ประกอบกับ การวางแผนพัฒ นาบุ ค ลากรที่
่ พึ
่ งปรารถนาของแรงงานโดยทัวไป
่
้
ยุตธิ รรมย่อมเป็ นสิงที
ในสาเหตุนีเอง
จะเป็ นสิ่งดึง ดูดใจใหแ้ รงงานที่มีค วามรู ้ความช านาญจากประเทศดอ้ ย
่
พัฒนาเคลือนย
า้ ยออกไปทางานต่างประเทศ เพื่อโอกาสความก ้าวหน้า
ในสาขาอาชีพของตนเองปัจจัยทางสังคมและการเมือง ได ้แก่ไม่มก
ี ารกีด
้
่
กันทางด ้านเชือชาติ
ศาสนาสีผวิ การยินดีต ้อนร ับผูย้ ้ายถินเข
้ามาทางาน
เป็ นอย่างดี ความผูกพันทางการเมืองระหว่างประเทศและการมีเสรีภาพ
่
ในระดับสูง เป็ นต ้นความผูกพัน ต่อองค ์การมีความหมายทีหลากหลาย
่ ต ่อ องค ์การในเช งิ
อัน ทาให ส้ รุป ได ว้ ่า เป็ นความรู ้สึก และทัศ นคติทีมี
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่
บวกจนก่อ เกิด เป็ นความสัม พัน ธ ์ทีแนบแน่
น โดย ให ค้ วามหมายของ
ความผูก พันต่อองค ์การว่า หมายถึง พฤติกรรมของแต่ล ะบุคคลโดยบรู
่ แ้ สดงออกมาอย่า งมีค วามสัม พัน ธ ์
ชานาน( Buchanan 1974 : 16)ทีได
่ ค วามผูก พัน ต่อ องค ์การสูง จะมีพ ฤติก รรมที่
กับ องค ์การโดยบุค คลทีมี
่ ค วาม
สอดคล อ้ งก บ
ั ความต อ้ งการขององค ์การมากกว่า บุค คลที มี
ผู ก พ น
ั ต่อ องค ์การน อ
้ ยกว่า หร อื ต่ ากว่า โดยพฤติก รรมด งั กล่า ว
้
่
เปรีย บเสมือ นความจริง ใจ และความตังใจที
จะท
างานร่ว มกับ องค ์การ
่ เช่น เดีย วก น
่ ้
โดยไม่ ม ีข อ้ แม อ้ ืน
ั กับ เอลเลน (Allen 1990 : 8) ทีให
คว า ม ห ม า ย ข อ ง ค ว า ม ผูก พ น
ั ต่อ อ ง ค ์ก า ร ว่า เ ป็ น ค ว า ม รู ้ส ึก ข อ ง
่
ผู ป้ ฏิบ ต
ั งิ านทีแสดงตนเป็
นอันหนึ่ งอัน เดีย วกันกับ องค ์การ มีจุดร่ว มที่
่
่
เหมือ นก บ
ั สมาช ก
ิ องค ์การคนอื นๆ
และเต็ ม ใจที จะทุ
่ม เทก าล งั กาย
้
ก าล งั ใจเพื ่อปฏิบ ต
ั งิ านและท าภารกิจ ขององค ์การความรู ้สึก นี จะ
แตกต่า งจากความผู ก พัน ต่อ องค ์การโดยปกติท ่วไป
ั
อัน เนื่ องมาจาก
่ ก งานที ปฏิ
่ บต
การเป็ นสมาช ก
ิ ขององค ์การธรรมดาตรงที พนั
ั งิ าน
้
่ ้
ทั่วๆไปจะไม่ ม ีค วามตังใจหรื
อ ความมุ่ง มั่น เพีย งทางานตามหน้า ทีให
แล ว้ เสร็จ ตามเวลา และจะไม่ม ีค วามทุ่ม เพื่อประสิท ธิภ าพ (วิชยั แหวน
เพชร, 2543 : 28)เพีย งแต่ท างานในเวลางานเพื ่อผลตอบแทนใน
่
รูป แบบของเงิน เดือ นเท่า นั ้ น ต่า งกับ พฤติก รรมของผู ป้ ฏิบ ต
ั งิ านทีมี
่
ความรู ้สึก ผู ก พัน ต่อ องค ์การอย่า งแท จ้ ริง จะมุ่ง เน้น มีค วามเต็ ม ใจทีจะ
้
่
ปฏิบ ต
ั งิ านให บ้ รรลุเ ป้ าหมายขององค ์การมีความตังใจในงานที
ตนท
า
มีความรกั ความผูกพันกับองค ์การ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรแก่ปัจจัยด้านลักษณะ
งานปัจจัยด้านความต้องการตลอดจนปัจจัยด้านความผู้พันต่อองค์กรพบว่าโดยภาพรวมมี
ผลความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาแยกแต่ละปัจจัยสรุปได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ซึ่งผลการศึกษาอันดับที่ 1 ด้านความเข้าใจในงานพนักงานได้รับ
มอบหมายให้ทางานตรงกับความรู้ความสามารถที่ต้องการพนักงานได้รับงานที่ปฏิบัติมีคุณค่าและมั่นคง
อันดับที่ 2 ด้านความท้าทายงานที่ทามีความหลากหลายอันดับที่ 3 ด้านโอกาสความก้าวหน้า พนักงานได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานผู้บังคับบัญชาให้ อิสระในการทางาน
เพื่อให้เกิดความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ดังนั้นองค์การต้องรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน เพื่อที่จะ
ได้ประโยชน์แก่ตัว บุคลากรและองค์การ จะได้พัฒ นาศักยภาพที่มีอยู่ขององค์การให้เพิ่มขึ้น และ
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พนักงานจะรู้สึกมีคุณค่า และปริมาณควรให้พนักงานเกิดความหลากหลายทาให้เกิดแรงจูงใจ ให้
พนักงานรู้สึกว่าทางานในองค์การแล้วมีความก้าวหน้าทาให้เกิดความผูกพันกับองค์การ
2) ปัจจัยด้านความต้องการของพนักงาน ซึ่งผลการศึกษาพนักงานให้ความสาคัญ อันดับที่
1 ด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการที่ได้รับตรงความต้องการของพนักงานและครอบครัวการทางานของพนักงานไม่
เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต และด้านทัศนคติต่อองค์การพนักงานรู้สึกพอใจในความมีน้าใจและอัธยาศัย
ไมตรีอันดีของเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาผู้บริหารในฝ่ายหรือในแผนกที่พนักงานทาอยู่เป็นผู้ นาที่ดีมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอั น ดั บ ที่ 2 ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ องค์ ก ารเป็นองค์ การที่ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถื อ
ภาคภูมิใจที่ได้ทางานพนักงานมีความสาคัญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสาเร็จองค์การต้องตอบสนอง
ในเรื่ องคุ ณภาพชีวิ ต ของพนั ก งานให้ มาก เช่น สวั ส ดิ การต่า งๆ แต่ ด้า นทั ศนคติต่ อองค์ ก าร เมื่ อ
พนั กงานเกิดความรู้ สึ กดีกับ เพื่อนร่วมงานและผู้บริห ารส่ งผลให้ พนักงานเกิดความรู้สึ กผูกพันกับ
องค์การ
3) ความผูกพันองค์การในด้านความรู้สึกของพนักงาน พนั กงานมีความรู ้สึกว่า
ท่า นพร ้อมเสีย สละอุทิศ ตนให ก
้ บ
ั องค ์การ พนั ก งานรู ้สึก ว่า ปั ญ หาของ
องค ์การเปรีย บเสมือนปั ญ หาของพนั กงาน พนั กงานรู ้สึกว่าพร ้อมที่จะ
ร่วมมือต่อองค ์การโดยไม่มีการเคลือบแคลงใจ พนักงานรู ้สึกภาคภูมิใจที่
ไดก้ า้ วเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของร ้านกาแฟ สตาบัคส ์ องค ์การควรให ค
้ วามส าคัญ
ของความผูกพันต่อองค ์การ ทาใหเ้ กิดลักษณะความสัม พันธ ์อันดีของ
่
่ อ และยอมร บ
บุ ค คลที่มี ต่ อ องค ก์ าร ซึงแสดงออกในความเชื
อถื
ั อย่ า ง
่
จริงจังความผูกพันเป็ นตัวเชือมระหว่
างองค ์การและพนักงานเขา้ ดว้ ยกัน
ทาใหเ้ กิดโครงสร ้างของประสิทธิภาพ และเกิดความสาเร็จขององค ์การ
อย่ า งสมบู ร ณ์แบบเมื่อพนั กงานมีท ศ
ั นคติอน
ั ดีแ ละมีความนึ ก คิดไปใน
่ ต่อองค ์การ จะส่งผลใหม้ ีความซือสั
่ ตย ์ต่อองค ์การ และความ
ทิศทางทีดี
่ ้างเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค ์การ
เต็มใจในการร่วมเป็ นสมาชิกทีสร
ข้อเสนอแนะทางการบริหาร
1. ควรมีการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อสื่อและนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกนอย่างไร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนาองค์การ
2.ควรมีการจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับความผูกพันองค์การให้พนักงานทราบ
ควรสร้างเจตคติที่ดีต่อความผูกพันต่อองค์การทุกฝ่ายได้รับรู้และเข้าใจ เพื่ อเสริมสร้างการ
ทางานที่มีคุณค่าให้กับองค์การต่อไป
3.ผู้ บ ริ ห ารควรน าไปเป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร เช่ น ทุ น สนั บ สนุ น แก่ บุ ค ลากร
สามารถศึกษาต่อได้ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสร้างความผูกพันองค์การ
ในระดับที่สูงขึ้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
1.ควรมีการศึกษาในกลุ่มพนักงานในรูปแบบของตาแหน่งงานเพิ่มเติมเนื่องจากตาแหน่ง
งานมีผลต่อความผูกพัน
2. ควรขยายมิติของความผู กพันองค์การให้ มากขึ้น และให้มีความสอดคล้ องกับสภาพ
ปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้งานวิจัยที่มุมกว้างขึ้น
3.ควรศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านความต้องการและความผูกพันองค์การ
การบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึก ษาลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของลู ก ค้ า ที่
ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลาก
ออมสินของลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม และ 3) ศึกษา
แนวทางการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 330 คน โดยรวบรวมข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้ค่า
ทดสอบ (t-test) วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Anova: f-test) และ (Least
Significant Difference: LSD) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ น เพศชาย มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการซื้อ
สลากออมสินพิเศษ พบว่าลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม มี
วัตถุประสงค์ที่ซื้อ คือ เพื่อการออม มีโอกาสในการซื้อ คือ ซื้อเป็นปกติ / ประจา มีมูลค่าที่ซื้อ คือ
10,001 - 20,000 บาท ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ ตนเอง และช่องทางที่ซื้อ คือ ซื้อที่ธนาคารออมสิน
นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด
คาสาคัญ: การตัดสินใจซื้อ , สลากออมสินพิเศษ
ABSTRACT
This research aimed at 1) studying personal characteristics of customers who
purchased Premium Saving Certificate (PSC) of the Government Saving Bank, Yutitham
branch, 2) studying purchasing behaviors of customers who purchased the PSC at
Yutitham branch, and 3) studying purchasing decision process of customers who
purchased the PSC at Yutitham branch. The research surveyed 330 customers using
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questionnaires and analyzed data by statistics of Frequency, Percentage, Mean, and
Standard Deviation. The hypotheses were tested by the t-test, One-way Analysis of
Variance, and Least Significant Difference. The research found that the majority of
respondents were male, 30 to 39 years old, single, bachelor’s degree graduates, and
private company employees. They earned 25,001 to 30,000 per month. In addition,
the research found PSC purchasing behaviors that purchasing purpose was for saving,
purchasing opportunity was usual or regular, values of purchases were 10,000 to 20,000
Baht, Influential person was customer self-decision, and purchasing channel was at the
Government Saving Bank. Moreover, the research was able to sort purchasing decision
of the PSC at the Government Saving Bank, Yutitham branch as distribution channel.
Keywords: Purchasing Decision, Premium saving Certificate (PSC)
บทนา
ในปัจจุบันการตัดสินใจออมเงินเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การออมเงินมีหลากหลายวิธีหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการออมเงินว่ามีความสนใจด้านไหน สิ่งที่สาคัญไม่แพ้
กันก็คือ การสร้างวินัยการออมและลงทุนอย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินที่วางไว้ได้ในที่สุด สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุน
ของผู้ลงทุนที่น่าสนใจ โดยธนาคารออมสินได้จัดให้มีการออกสลากออมสินพิเศษมาตั้งแต่ พ.ศ.2486
(ธนาคารออมสิน, 2556) การออมเงินด้วยการซื้ อสลากออมสินพิเศษไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความ
มั่นคงในอนาคตให้กับผู้ฝากเท่านั้น แต่ยังสามารถทวีเงินออมให้สูงขึ้น เนื่องจากมีสิทธิ์ได้รับรางวัลถึง
36 งวด และเมื่อครบกาหนดก็จะได้รับเงินลงทุนแรกเริ่มและดอกเบี้ยคืนเต็มจานวนเงิน ทาให้เป็นที่
นิยมของผู้ลงทุนที่ต้องการเสี่ยงโชค อีกทั้งสลากออมสินพิเศษยังสามารถนามาเป็นหลักประกันในการ
ทาสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ต้องถอนคืนก่อนครบกาหนดทาให้เสียระยะเวลาในการฝากอีกด้วย เช่น
ถ้าผู้ลงทุนที่ซื้อสลากออมสินพิเศษแล้วสักระยะหนึ่งแล้วต้องการใช้เงินก็สามารถนาสลากออมสิ น
พิเศษฉบับนั้นมาใช้เป็นหลักประกันในการทาสินเชื่อส่วนบุคคลได้ทันที เป็นการเพิ่มความสะดวกกับผู้
ลงทุนที่มีความจาเป็นต้องการใช้เงิน (อ้างถึงใน AnanMoney,2556)
ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม มีจานวนลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินพิเศษต่ากว่าเป้าหมายที่
ทางธนาคารกาหนดไว้ จึงได้มีการสนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์การออมด้วยสลากออมสินพิเศษ
ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ออมเงินด้วยสลากออมสินพิเศษอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เป็นผลสาเร็จ
เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามการลงทุนในสลากออมสินเป็นการลงทุนที่ใช้เงินทุนค่อนข้างต่าแต่ทั้งนี้ผู้ลงทุน
ก็ควรจะศึกษาข้อมูลพิจารณาปัจจัย เงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นจากที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้มานั้นจะเป็นประโยชน์ส่งผลให้ธนาคารออม
สินสามารถจัดการบริหารสลากออมสินพิเศษ เพื่อดึงดูดความสนใจที่จะลงทุนได้มากขึ้น อีกทั้งยังทา
ให้ธนาคารออมสินได้บรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนของการสลากออมสินด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินของลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
3. เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการตั ด สิ น ใจซื้ อ สลากออมสิ น พิ เ ศษของธนาคารออมสิ น สาขา
ยุติธรรม
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
พิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ต่างกัน
2. พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ต่างกัน
จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
(ตัวแปรอิสระ)
(Independent Variables)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา 5. รายได้
6. สถานภาพ
พฤติกรรมการซื้อ
สลากออมสินพิเศษ
1. วัตถุประสงค์ที่ซื้อ
2. ซื้อโอกาสใด
3. มูลค่าที่ซื้อ
4. ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ
5. ช่องทางที่ซื้อ

( ตัวแปรตาม )
(Dependent Variables)

การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านบุคลากรและพนักงาน
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้อ้างอิงถึงแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้
ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ของลู กค้ารายย่อยที่ตัดสิ นใจซื้อสลากออมสิ นพิเศษของ
ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม โดยอ้างอิงแนวคิด และทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41 อ้าง
ถึงใน กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556) ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และ
สถานภาพ
พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้ารายย่อยที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม โดยอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีแบบจาลองของ Philip Kotler and
Gary Armstrong, 2002 ประกอบด้ ว ยค าถามที่ ใ ช้ เ พื่ อ ค้ น หาลั ก ษณะพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคคื อ
วัตถุประสงค์ที่ซื้อ ซื้อโอกาสใด มูลค่าที่ซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ และช่องทางที่ซื้อ
การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม โดยอ้างอิงแนวคิด
และทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2541 อ้างถึงใน สุกฤตา สังข์
แก้ว, 2556) ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากรและพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
วิธีการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขา
ยุติธรรม ผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การกาหนดประชากร ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสิ นใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม จานวน 1,856 ราย (สถิติข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินพิเศษ สาขา
ยุติธรรม ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558)
2. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การค านวณสู ต รของ Taro Yamane ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ จ ากการค านวณที่ ร ะดั บ ความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล 5% ได้ขนาดตัว อย่างทั้งสิ้น 329.08 คน สาหรับการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจ
ซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ทั้งหมด 330 คน
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) ดั ง นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ ง
โครงสร้ า งค าถามออกเป็ น 4 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ โดยส่วนที่
1 และ 2 มี ลั ก ษณะเป็ น ค าถามแบบเลื อ กตอบ (Check List) ตามที่ ก าหนดไว้ ส่ ว นที่ 3 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ โดยเป็นคาถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นของลูกค้า
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน
330 ชุด ให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม โดย
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เก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ทุกวันในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.โดยประมาณ จนครบ 330 ชุด
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) จะใช้อธิบายถึง
ลักษณะข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (x ̅ ) และส่วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบาย และสถิติเชิงอ้างอิง หรือสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential or Inductive Statics) จะใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ ค่าทดสอบ ttest เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้ารายย่อย
ที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรมและพฤติกรรมการซื้อสลากออม
สินพิเศษของลูกค้ารายย่อยที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม กับ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม และจาแนก
ตาม โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test) ในกรณีที่ทดสอบ
แล้ ว พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งจึ ง ท าการเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยมี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด ( Least
Significant Difference: LSD)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สิน สาขายุติธรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39
ปี จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 สถานภาพโสด จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ตรี จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 76.1 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน
134 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 25,00130,000 บาทจานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7
ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจ
ซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
จากผลการวิจัย พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สิน สาขายุติธรรม ส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ที่ซื้อเพื่อการออม จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4
ส่วนใหญ่มีโอกาสที่ซื้อเป็นปกติ / ประจา จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 มูลค่าที่ซื้อ 10,001 20,000 บาท จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ ตนเองจานวน 225 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.2 และช่องทางที่ซื้อที่ธนาคารออมสิน จานวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0
ผลการศึกษาข้อมูลด้านการตัดสิ นใจของลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสิ นใจซื้อสลากออมสิ น
พิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
ระดับการตัดสินใจของลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สิน สาขายุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการตัดสินใจต่อปัจจัย 4 ข้อในระดับมากที่สุด เรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านช่องทางการจัด ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ และกลุ่มตัวอย่างมี
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ระดับการตัดสินใจต่อปัจจัย 3 ข้อในระดับมาก เรียงตามลาดับ ด้านราคา ด้าน และด้านบุคลากรและ
พนักงานเป็นลาดับสุดท้าย สามารถแสดงผลสรุปภาพรวม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการตัดสินใจของลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สิน สาขายุติธรรม
ระดับการตัดสินใจ
การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน
̃
𝒙
S.D.
ระดับ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
3.99
0.88
มาก
2. ด้านราคา
4.14
0.82
มาก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.34
0.80
มากที่สุด
4. ด้านการส่งเสริมการขาย
4.33
0.72
มากที่สุด
5. ด้านบุคลากรและพนักงาน
3.91
0.88
มาก
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
4.34
0.80
มากที่สุด
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.32
0.83
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.20
0.82
มากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ต่างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสิติที่ระดับ 0.05 เพราะ
พบว่ า ค่ า Sig. โดยรวม มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 แต่ ลู ก ค้ า ที่ มี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดั บ
การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน ผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน
สาขายุ ติ ธ รรมไม่ แ ตกต่ า งกั น เพราะผลจากการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
analysis of variances) ที่ใช้ในการทดสอบ พบว่าค่า Sig. โดยรวม มีค่ามากกว่า 0.05 จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถสรุปผลการทดลองสมมติฐานโดยภาพรวม ดังตารางที่ 2 ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับการ
ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
แหล่งความ
ประชากรศาสตร์
SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
.506
1
.506 2.548
.111
จาแนกตามเพศ
ภายในกลุ่ม 65.158 328 .199
รวม
65.664 329
ระหว่างกลุ่ม 1.299
5
.260 1.307
.260
จาแนกตามอายุ
ภายในกลุ่ม 64.365 324 .199
รวม
65.664 329
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับการ
ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม (ต่อ)
แหล่งความ
ประชากรศาสตร์
SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
.403
2
.201 1.009
.366
จาแนกตามสถานภาพ
ภายในกลุ่ม 65.261 327 .200
รวม
65.664 329
ระหว่างกลุ่ม
.403
2
.017 .084
.920
จาแนกตามระดับ
ภายในกลุ่ม 65.261 327 .201
การศึกษา
รวม
65.664 329
ระหว่างกลุ่ม
.684
6
.114 .566
.757
จาแนกตามอาชีพ
ภายในกลุ่ม 64.980 323 .201
รวม
65.664 329
ระหว่างกลุ่ม 2.435
5
.487 2.496
.031*
จาแนกตามรายได้ต่อ
ภายในกลุ่ม 63.229 324 .195
เดือน
รวม
65.664 329
สมมติฐานข้อ 2 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ต่างกัน
ผลการทดสอบ พบว่า ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสิติที่ระดับ 0.05 เพราะ
พบว่าค่า Sig. โดยรวม มีค่าน้อยกว่า 0.05 แต่ลูกค้าที่มี วัตถุประสงค์ที่ซื้อ โอกาสที่ซื้อ มูลค่าที่ซื้อ
และช่องทางที่ซื้อแตกต่างกัน ผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขา
ยุติธรรม ต่างกัน ไม่แตกต่างกัน เพราะผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
analysis of variances) ที่ใช้ในการทดสอบ พบว่าค่า Sig. โดยรวม มีค่ามากกว่า 0.05 จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถสรุปผลการทดลองสมมติฐานโดยภาพรวม ดังตารางที่ 2 ได้ดังนี้
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้า
กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
พฤติกรรมการซื้อ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig.
สลากออมสินพิเศษ
แปรปรวน
.141
3 .047 .234
.872
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 65.523
326 .201
วัตถุประสงค์ที่ซื้อ
รวม
65.664
329
.043
2 .022 .108
.898
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 65.621
327 .201
โอกาสที่ซื้อ
รวม
65.664
329
1.552
5 .310 1.569
.168
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 64.112
324 .198
มูลค่าที่ซื้อ
รวม
65.664
329
1.724
3 .575 2.930 .034*
ระหว่างกลุ่ม
326 .196
ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ ภายในกลุ่ม 63.940
รวม
65.664
329
.132
1 .132 .661
.417
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 65.532
328 .200
ช่องทางที่ซื้อ
รวม
65.664
329
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลด้านการตัดสินใจของลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรมพบว่า ระดับการตัดสินใจของลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม มากที่สุดในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้าน
กระบวนการให้บริการ และมีระดับการตัดสินใจน้อยที่สุดในด้านบุคลากรและพนักงาน
ผลการทดสอบสมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าจาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
พิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ไม่แตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้า
จาแนกตาม รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สิน สาขายุติธรรม แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสิติ 0.05
ผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าจาแนก
ตาม วัตถุประสงค์ที่ซื้อโอกาสที่ซื้อมูลค่าที่ซื้อช่องทางที่ซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ไม่ต่างกันและพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ

572

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ของลูกค้า จาแนกตาม ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสิติ 0.05
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออม
สิน สาขายุติธรรม ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ สาขายุติธรรม
มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่องสลากออมสินพิเศษมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับ งานวิจั ยของ สุ กฤตา สังข์แก้ว (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากประเภทสลากออม
ทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองร้อย รอดกอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินของลูกค้าธนาคารออมสินเขตกรุง เทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู้ ค วามต้ อ งการและ
พฤติกรรมหลังการซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ด้านราคา พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ สาขายุติธรรม มี
ระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่องราคาต่อหน่อยที่ซื้อมีความคุ้มค่ากับเงินรางวัลที่จะได้รับ ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของประพิมพร ชุบรัมย์ และ นิติพล ภูตะโชติ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษสาขาประตูน้า ขอนแก่น
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสลาก
ออมสินพิเศษ มากที่สุดคือ ด้านราคาซื้ออีกทั้งยังสอดคล้องกับ แนวคิดของ Philip Kotler and Gary
Armstrong (2002) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ด้านราคา (price)
เป็นสิ่งกระตุ้นทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
สาขายุติธรรม มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่องสามารถซื้อสลากออมสินพิเศษได้ทุกสาขา ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองร้อย รอดกอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินของลูกค้าธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
อยู่ในระดับมาก และส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก และพฤติกรรมหลังการซื้ออีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541)ที่ได้กล่าวว่า ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place) ด้านสถานที่ให้ บ ริการในส่วนแรก คือ การเลือกทาเลที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมี
ความสาคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้ บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการในสถานที่ที่ผู้
ให้บริการจัดไว้ เพราะทาเลที่ตั้งที่เลือกเป็นตัวกาหนดกลุ่มผู้บริโภคที่จะเข้ามาให้บริการ ดังนั้นสถานที่
ให้บริการต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดและคานึงถึงทาเล
ที่ตั้งของคู่แข่งขันด้วย
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4. ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ลู กค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสิ นใจซื้อสลากออมสิ นพิเศษ
สาขายุติธรรม มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่องมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษในวัน
สาคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิษ์ฐา เดชะกุลกาจร (2558)
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขา
มหาดไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย โดยรวมและรายด้านย่อย
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ทองร้อย รอดกอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินของลูกค้าธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การประเมิน ผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
5. ด้านบุคลากรและพนักงาน พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
สาขายุติธรรม มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่องมีจานวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่ง
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์ วิริยะอ่องศรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านบุ คคล มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสลากออมสินพิเศษของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ (2541) ที่ได้กล่าวว่าการขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรง
แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่มีอานาจซื้อ ซึ่งเป็นการขายโดยใช้พนักงานขายและการขาย
โดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและ
ลูกค้าที่มีอานาจซื้อ ซึ่งเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย
6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
สาขายุติธรรม มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่องมีการให้บริการสอบถามรางวัลสลากออมสินพิเศษ
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของจุรีพร อินทรานุรักษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้อสลากออมสินพิเศษธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า
ปั จ จั ย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ น ใจซื้อสลากออมสิ นพิเศษ คือ ด้านกระบวนการให้ บริการ อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ สุ ก ฤตา สั ง ข์ แ ก้ ว (2556)ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า
กระบวนการ (Process) เป็ น กิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการและงานที่ปฏิบัติในด้านการ
บริการ ที่น าเสนอกับลู กค้าเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทาให้ ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ
สาขายุติธรรม มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่องธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม มีการให้บริการ
พิเศษ เช่น เครื่องดื่ม หรือ Free Wi-Fi ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ทองร้อย รอดกอง (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินของลูกค้าธนาคารออมสินเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติก รรมหลังการซื้อและผล
การศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอันธิกา โพธิ์ทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของลูกค้า
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ธนาคารออมสิ น สาขาเถิน จั งหวัด ล าปาง ที่มี ต่ อการเลื อกฝากเงิน แบบสลากออมสิ นพิ เศษ ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่ อการเลือกฝากเงิน
แบบสลากออมสินพิเศษ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ด้วยความกรุณาอย่าง
สูงของ ดร. วิจิตร สุพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย
จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิประสาทความรู้แก่ผู้ วิจัยจนสามารถนา
ความรู้มาใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อ นๆ ทุกคน ผู้ซึ่งเป็น
ทั้งแรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่า ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจที่
จะศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านเสริมสวยได้เป็นอย่างดีสืบไป
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ของบริษัท บริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด (Sizzler)ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
THE MOTIVATION FOR THE EMPLOYEES OF THE COMPANY, S & R. LIMITED
(SIZZLER) INBANGKOK METROPOLITAN REGION
ชลธิชา กลิ่นหอม
1

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ของ
บริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด (Sizzler)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1.)เพื่อศึกษาปัจจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด (Sizzler) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล2.)เพื่อศึกษาปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจของของพนักงานบริษัท เอส แอล
อาร์ ที จากัด (Sizzler) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือแรงงาน บริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด (Sizzler) จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ วิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
ทดสอบสมมติฐานกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 - 10,000 บาทผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้รับคาชมเชยจากผู้บังคับบัญชาอยู่
เสมอ และงานในหน้าที่ช่วยให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้สึกภาคภูมิใจในตาแหน่งงานที่ได้รับและ
การบรรจุ ด้านผลตอบแทนจาเป็นต้องทางานอื่นๆในเวลาเลิกงานเพื่อเพิ่มรายได้ ด้านลักษณะงาน
ความคาดหวังที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งและท่านมีความเข้าใจต่องานที่ท่านทาเป็นอย่างดีการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน สถานภาพ และ ระดับการศึกษา แตกต่าง
กัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: แรงจูงใจปัจจัยจูงใจปัจจัยภายใน
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ABSTRACT
The objective of this study. to investigate the motivation of employees of S L. Artemisia
Limited (Sizzler) in Bangkok Metropolitan Region 1.) To study the demographic factors that affect
employee motivation S. L. Artemisia Limited (Sizzler) in Bangkok Metropolitan Region. 2) to study
factors affecting the motivation of the employees of S & T Co., Ltd., R. (Sizzler) in Bangkok
Metropolitan Region. For samples used in this study is labor S. L. Artemisia Limited (Sizzler) 400
statistical methods used to analyze the frequency, percentage, average, standard deviation. The
statistical analysis was used to test the difference in the two groups are independent. One-way analysis
of variance The test determines the statistical significance at 0.05.
The study found that. Most of the respondents were female, aged 25-35 years, singlesecondary education and the average monthly income 9001-10000 baht respondents to comment
on the satisfaction of performance was praised by superiors always and the job allows them to take
the initiative to create a sense of pride in the work that has been packing the return to work in time off
work to drive revenue. The job is expected to be promoted, and you understand the work that you
do well. To test the hypothesis that the demographic status and education level differences were
statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: motivation, Motivation Factors,internal factor
บทนา
ปัจ จุบัน โลกมีการเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา การที่องค์กรหรือหน่ว ยงานหนึ่งต้องการที่
จะพัฒ นาองค์ก ารให้ส ามารถดารงอยู่ไ ด้อ ย่า งมีประสิทธิภ าพนั้น องค์การจะต้องมีก ารปรับปรุง
เปลี่ย นแปลง ซึ่งการดาเนิน นี้ต้องอาศัยกระบวนการบริห ารและการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการ
บริห ารงานหรือ บริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์นั้น (วิลาวรณ รพีพิศาล, 2553 : 23) การเตรีย มความ
พร้อมของหน่วยงานก็จ ะมุ่งในการปรับเปลี่ยนองค์การ มีปัจจัย 2 ประการ คือ 1ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ องค์ป ระกอบหลัก คือ องค์ประกอบทางด้านการตลาด ฐานข้อมูล และ องค์ประกอบด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการบริก าร และ 2. ปัจ จัย ภายใน ได้แ ก่ นโยบายขององค์ก ารและกระบวนการ
ทางาน โดยเฉพาะการทางานที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานหลัก ขององค์ก าร โครงสร้า งองค์ก ารและนา
เทคโนโลยีใหม่ม าใช้ง าน บุคลากรภายในองค์การจะเป็นตัว การสาคัญในการที่จะทาให้องค์การ
บรรลุเ ป้า หมายวัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก าร ( เจี ยมจิตร ศรีฟ้ า, 2555: 13)โดยสภาพสัง คมที่
เปลี่ย นแปลงไป กลายเป็น สัง คมและเทคโนโลยีข่า วสาร สังคมที่เน้นคุณ ภาพมากขึ้น สังคมที่ไ ร้
พรมแดนการรับ รู้ ทาให้เกิดการตื่นตัวในองค์การต่างๆซึ่งต้องการคนที่มีคุณภาพมากขึ้น สังคมที่
ไร้พรมแดนการรับรู้ ทาให้เกิดการตื่นตัวในองค์การต่างๆซึ่งต้องการคนที่มีคุณภาพขึ้น สังคมที่ไร้
พรมแดนการรับรู้ ทาให้เกิดการตื่นตัวในองค์กรต่างๆซึ่งต้องการคนที่มีคุณภาพให้สามารถแข่งขัน
กับ องค์ก รอื่น ได้ ต้อ งการบริห ารคนจัด การที่เ น้น ประสิท ธิภ าพ ( Effiency) และประสิท ธิผ ล
(Effectiveness) ต้อ งการบริห ารคนให้คุ้ม ค่า ของเขา (วัฒนา โถสุวรรณ, 2557 : 34).นอกจากนั้น
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ต้อ งการคนที ่เ ก่ง และคนดีใ นองค์ก ารอีก ด้ว ย บริษ ัท เอส แอล อาร์ ที จ ากัด (Sizzler) ได้ใ ห้
ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ว่า การสร้า งบุค ลากรเป็น ทรัพ ยากรที ่ส าคัญ ที่ส ุด ขององค์ก าร การ
ปฏิบ ัต ิง านให้อ งค์ก ารควรมีต อบสนองความต้อ งการของบุค คล โดยบุค คลจ าท างานเต็ม
ความสามารถ ยกเว้น บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทางาน แรงจูงใจที่เหมาะสมทาให้มีการใส่ใจมาก
ขึ้น ต้องแสวงหากลยุทธ์ในการจูงใจเพื่อผลักดันให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการทางาน
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มซึ่งส่งผลทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ หากมีการ
ละเลยในการสร้างแรงจูงใจในการทางานพนักงานก็ย่อมทาให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งถ้าบริษัทขาดการสร้างแรงจูงใจ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552 : 56).หรือไม่มีแรงจูงใจกระตุ้นในการ
ทางานและอาจทาให้เกิดการแสดงออกในหลายรูปแบบเช่น การขาดงานบ่อย การทางานไม่เต็มที่
สร้างผลงานได้น้อยหรือผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งย่อมก็ให้เกิดผลเสียต่อองค์กร การ
บริหารจัดการที่ดีดีเกี่ยวกับทรัพยากรผู้บริหารจะต้องเข้าถึงจิตใจของบุคลากรที่มีอยู่และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับบุคลากรได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ทาให้ผู้วิจัยศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน ของบริ ษั ท บริ ษั ท เอส แอล อาร์ ที จ ากั ด (Sizzler)ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งจะได้นาข้อมูลการวิจัยมาใช้ในเป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นเชิง
พฤติกรรม ซึ่งไม่อาจเหมือนผลทางวิทยาศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ เ ป็ น เรื่ อ งของการหาบุ ค ลากรที่ มี ความสามารถตรงกั บความต้อ งการขององค์ก าร เพื่อ ให้
บุคลากรเหล่านั้นได้นาความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพลตลอดจนบารุงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้นาน
ที่สุดเพื่อความอยู่รอดความเจริญก้าวหน้าขององค์กร(ธงชัย สันติวงษ์, 2555 : 15)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท เอส แอล อาร์
ที จากัด (Sizzler) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจของของพนักงานบริษัท เอส แอล อาร์ ที
จากัด (Sizzler) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานของการวิจัย
1.แรงงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานในเขต
จังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน
2.แรงงานที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในที่แตกต่างกันส่งผลแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานใน
เขตจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน
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ตัวแปรอิสระ

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 เพศ
 อายุ
 สถานภาพ
 การศึกษา
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ระดับตาแหน่งงาน
 ระยะเวลาในการทางาน
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ปัจจัยภายใน
ด้านผลตอบแทน
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความเป็นธรรม
ด้ า นมั่ น คงและความปลอดภั ย ใน
องค์กร
ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ด้านลักษณะงาน

รูปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา

แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด
(Sizzler)ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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วิธีการวิจัย
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงาน บริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด
(Sizzler)จากัด
พนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเทศไทย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สาขาที่สังกัดงาน
เดอะมอลล์ท่าพระ
เดอะรีเวอร์ไซด์
ซี.พี. เทาเวอร์
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เซ็นทรัล บางนา
เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า
เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เดอะมอลล์บางกะปิ
สยามเซ็นเตอร์
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
เมเจอร์รัชโยธิน
มาบุญครอง
ซีคอนสแควร์
ดิเอเวอร์นิว
เซ็นทรัลพระราม 2
เดอะมอลล์บางแค
แฟชั่น ไอล์แลนด์
เซ็นทรัลพลาซ่าแกราพระราม 9
สยามแควร์วัน
พาราได้ พาร์ค
เดอะรีเวอร์ไซด์
ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า
รวม

จานวนพนักงาน(คน)
15
15
20
15
20
20
20
15
15
15
20
20
15
20
20
15
15
15
15
15
20
15
20
15
400
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ
สร้างตามลาดับดังนี้
1.ศึกษาข้ อมูล จากตาราเอกสารบทความทฤษฏี และงานวิจัย ที่เกี่ย วข้องเพื่อมาใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย
2.นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ
คาแนะนาในการนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการวิจัย
3.นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุง
ใหม่ให้มีความถูกต้องก่อนนาไปใช้
4.นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับแรงงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
5.นาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา(Coefficient Alpha)
ของครอนบั ค (Cronbach) (กั ล ยาวานิ ช ย์ บั ญ ชา, 2555: 18)จากการทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถามจานวน30 ชุดได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.856
6.สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. สถิติที่ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย
1.1 การตรวจความตรง (Vaildity) ของแบบทดสอบวัดสัมฤกษ์ทางการเรียน
IOC = ∑R

N

เมื่อ
คาดหวัง

IOC
∑R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นทั้งหมด
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามจะเป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple
choices)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของแรงงานบริษัท เอส แอล อาร์
ที จากัด(Sizzler)คาถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
(Interval Scale) ซึ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นระดับความสาคัญ มากที่สุด = 5, ระดับ
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มาก =4, ระดับปานกลาง =3,ระดับน้อย =2, และระดับน้อยที่สุด =1 คาถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating
Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale
ส่วนที่ 3 คาถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval Scale) ซึ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นระดับความสาคัญ มากที่สุด = 5,
ระดับมาก =4, ระดับปานกลาง =3, ระดับน้อย = 2, และระดับน้อยที่สุด =1 คาถามเป็นแบบมาตราส่วน
(Rating Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 และสถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α– Coefficient)ของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบความเชื่อมั่น α= 0.893
ส่วนที่6 การทดสอบสมมติฐานและสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) การทดสอบสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson Correlation)
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแรงงานบริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด (Sizzler)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแรงงานบริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด (Sizzler) พบว่า
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 - 10,000 บาท
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยภายในส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของแรงงานบริษัท เอส แอล อาร์ ที
จากัด (Sizzler)
ปั จ จั ย ภายในต่ อ แรงจู ง ใจในการท างานของแรงงานบริ ษั ท เอส แอล อาร์ ที จ ากั ด
(Sizzler)แบ่งเป็น 6 ด้านดังนี้
(1) ด้านผลตอบแทน
จากการศึกษาปัจจัยภายในด้านผลตอบแทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพึงประสงค์ในการทางาน
อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย3.88
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จาเป็นต้องทางานอื่นๆในเวลาเลิกงานเพื่อเพิ่มรายได้อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาเงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อการยังชีพ
ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลามีความเหมาะสมในระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย3.84เงินเดือนที่ทางานที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบในระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82
(2) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาปัจจัยภายในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานองค์กรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
พึงประสงค์ในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าได้รับคาชมเชยจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และงานในหน้าที่ช่วย
ให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้สึกภาคภูมิใจในตาแหน่งงานที่ได้รับและการบรรจุ อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย3.93 และรองลงมาคือได้รับคาชมเชยจากเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับความคิดเห็น
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มาก มีค่าเฉลี่ย 3.92งานที่ทานั้นเป็นงานที่มีความสาคัญหรือมีประโยชน์ต่อองค์กรและ มีความสุขกับการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84
(3) ด้านความเป็นธรรม
จากการศึกษาปั จ จั ย ภายในด้านความเป็นธรรมที่ส่ งผลต่อแรงจูงใจพึงประสงค์ในการ
ทางานโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากมีค่าเฉลี่ย3.68
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่ง ไม่
จาเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชามากขึ้นอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00รองลงมาคือ
การพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่ง หน่วยงานได้ให้ความสาคัญกับลาดับอาวุโส
มากกว่าความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 ได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบอย่างยุติธรรมในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อทุก
คนอย่ า งเท่า เที ย มในระดั บ ความคิด เห็ นปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ย 3.35 ในกรณี ที่ มีข้ อ ร้ องเรี ยนผู้ ถู ก
ร้องเรียนได้รับความเป็นธรรมในการสอบสวนในระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20
(4) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร
จากการศึกษาปัจจัยภายในความมั่นคงปลอดภั ยในองค์กรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพึงประสงค์
ในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82
เมื่อพิจารณารายประเภทปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานพบว่าแรงงานสามารถ
ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือเพื่อนร่วมงาน
มีความเป็ น กัน เองให้ การช่ว ยเหลื อได้ดีก ว่าเพื่อนร่ว มงานที่เป็นแรงงาน ระดับความคิดเห็ นมาก
ค่าเฉลี่ย 3.78
(5) ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
จากการศึกษาปัจจัยภายในด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาที่ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพึง
ประสงค์ในการทางานของแรงงานโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมฝึกอบรม
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมออยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย3.93 รองลงมาคือ
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่จะได้เลื่อนตาแหน่งสูงกว่าตาแหน่งเดิม อยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และการเผยแพร่ความรู้ใหม่และจัดหาสื่อต่างๆที่พนักงานสามารถพัฒนาความรู้
ได้มากกว่าบริษัทอื่นอยู่ในระดับความคิดเห็นมากมีค่าเฉลี่ย 3.42
(6) ด้านลักษณะงาน
จากการศึกษาปัจจัยภายในด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพึงประสงค์ในการทางาน
ของแรงงานโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากมีค่าเฉลี่ย 3.90
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อท่านมีความคาดหวังที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งและท่านมีความ
เข้าใจต่องานที่ท่านทาเป็นอย่างดีอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ ท่านรู้สึก
ว่างานที่ทามีความหลากหลายในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80และท่านรู้สึกว่าท่านมีความ
อิสระในการทางานอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.42
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ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 แรงงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีแรงจูงใจพึงประสงค์
แตกต่างกัน สามารถสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1แรงงานที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจพึงประสงค์ด้านผลตอบแทน ด้านความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นธรรม ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านความความก้าวหน้า
ด้านลักษณะงาน ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.2 แรงงานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจพึงประสงค์ด้านผลตอบแทน ด้านความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นธรรม ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านความความก้าวหน้า
ด้านลักษณะงาน ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 แรงงานที่มีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจพึงประสงค์ ด้านความเป็นธรรม
ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านความความก้าวหน้า ด้านลักษณะงาน แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยภายใน
1)ด้านผลตอบแทน

2)ด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
3)ด้านความเป็นธรรม

4)ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัย
5)ด้านความก้าวหน้า

6)ด้านลักษณะงาน

ปัจจัยจูงใจภายใน

สถานภาพ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.544
216.505
218.049
2.063
156.394
163.869
4.299
156.570
163.869
10.365
159.080
169.444
5.014
166.985
171.999
7.299
158.454
165.753
4.416
99.256
103.672

df
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

MS
0.772
0.545

F
1.416

Sig.
0.244

1.032
0.394

2.619

0.074

2.150

5.348

0.005*

5.182

12.933

0.000*

2.507

5.960

0.003*

3.649
0.399

9.143

0.000*

2.208
0.250

8.831

0.000*
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สมมติฐานที่ 1.4 แรงงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจพึงประสงค์ ด้านความ
มั่นคงและปลอดภัย แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยภายใน
1)ด้านผลตอบแทน

2)ด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
3)ด้านความเป็นธรรม

4)ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัย
5)ด้านความก้าวหน้า

6)ด้านลักษณะงาน

ปัจจัยจูงใจภายใน

ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.089
215.960
218.049
0.422
158.036
158.458
1.219
162.650
163.869
6.509
162.936
169.444
0.895
171.104
171.999
6.626
159.127
165.753
1.827
101.845
103.672

df
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

MS
0.696
0.545

F
1.277

Sig.
0.282

0.141
0.399

0.353

0.787

0.406
0.411

0.989

0.398

2.170
0.411

5.273

0.001*

0.298
0.432

0.691

0.558

2.209
0.402

5.496

0.001*

0.609
0.257

2.368

0.070*

สมมติฐานที่ 1.5 แรงงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันต่างกันมีแรงจูงใจพึงประสงค์ด้าน
ผลตอบแทน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นธรรม ด้านความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านความความก้าวหน้า ด้านลักษณะงานไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจในการทางาน ของแรงงาน บริษัท เอส แอล อาร์ ที จากัด
(Sizzler) ประเด็นที่นามาอภิปรายแบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้
(1) ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพึงประสงค์ของพนักงาน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในของแรงงาน ในด้านผลตอบแทนด้านความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ด้านความเป็นธรรม ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านความความก้าวหน้า ด้าน
ลักษณะงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับ 2 ทฤษฏีสองปัจจัย เดวิส (David
1992 : 11)ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของบุคคลโดยศึกษาความต้องการของตนใน
องค์ก ร หรื อการจู งใจจากการทางาน ค าตอบก็คือ บุค คลต้อ งการความสุ ข จากการท างาน และ
ความสุ ขจากการท างานนั้ น ได้ มาจากความพึง พอใจในงานที่ ทา ความพึ งพอใจปั จจั ย จูง ใจเป็ น
ส่วนประกอบกับงานโดยตรง ซึ่งจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ โดย ฟิลิปโปได้กล่าวว่า( Flippo
1970: 4)เป็ นปั จจัย กระตุ้น ให้ บุคคลในองค์กรเกิดความพึงพอใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วย
ปัจ จั ยจู งใจ ได้แก่ 1) ความสาเร็ จในงานที่ทาของบุคคล มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆการ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลสาเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสาเร็จของงาน
2) การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (recoginition) การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จากบุ ค คลต่ า งๆทั้ ง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อน ผู้มาขอรับคาปรึกษา ฯลฯ การยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปแบบการชมเชย (ยงยุทธ
เกศสาคร, 2551 : 18) การแสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการ
ยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่
กับความสาเร็จในงานด้วย (วิลาวรณ รพีพิศาล, 2553 : 3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานที่น่าสนใจ งานที่
ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือทา หรือเป็นหน่วยงานที่สามารถกระทาได้ตั้งต้นจน
จบโดยลาพังแต่เพียงผู้เดียว 4) ความรับผิดชอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆและมีอานาจ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจตราดูแล หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 5) การที่บุคคลได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งให้สูงขึ้น การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่ม หรือได้รับการฝึกอบรม
(2) แรงจูงใจพึงประสงค์ของแรงงานสามารถอภิปรายดังนี้
จากแรงจูงใจพึงประสงค์ของพนักงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจพึงประสงค์ให้ความสาคัญด้านผลตอบแทนเหมาะสม กับงานและเพียงพอต่อการดารงชีพ
รองลงมาด้านได้รับการยอมรับถือจากเพื่อนร่วมงานและไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษอื่นๆและเพื่อน
ร่วมงานมีความสามัคคีและเป็นกันเองกับท่าน ให้ความสาคัญด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานมีการ
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงานด้านความรับผิดชอบพอใจในงานที่
ได้รับมอบหมาย (สมยศ นาวีการ,2550: 15) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการศึกษาว่าแรงจูงใจเกิดจาก
ความต้องการความสุขส่วนตัว มนุษย์มีความต้องการหาความสุขให้กับตัวเอง หลีกหนีความไม่พึงพอใจ
สอดคล้องกับการศึกษาบุคคลแต่ละคนจะมีความต้องการที่จะเติบโตและก้าวหน้า อย่างแตกต่างกัน
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ซึ่งบุคคลที่มีความต้องการที่จะเติบโตและก้าวหน้าอย่างมาก จะได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง
ทางคุณลักษณะของงานด้งกล่าวจะไม่มีผลต่อพฤติกรรม และทัศนคติของบุคคลโดยตรงแต่อาจจะ
แสดงออกผ่านกระบวนการรับรู้ของบุคคล (วรรณี ลิ่มอักษร,2550 : 11) และคุณลักษณะของงานที่ดี
จาทาให้พนักงานเกิดสภาวะทางอารมณ์เชิงบวก เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ด คุณค่าของงาน
เป็ น ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลว่ า งานที่ ต นทาอยู่ นั้ น เป็ น งานที่มี คุ ณ ค่ า จริ ง ท าให้ มีค วามภาคภู มิ ใ จ มี
สถานภาพดี มีความพึงพอใจ หรือได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอื่นและยิ่งถ้าเป็นงานที่ตรงกับ
ความสามารถ (สุพานี สฤษฎ์วานิช , 2552 : 52). และถนัดด้วยแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าเป็นงานที่ท้า
ท้ายและทางานได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นขวัญและกาลังใจจะมีมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1) ปั จจั ยภายในที่พนั กงานให้ ความส าคัญ คือ 1) ด้ านความพึงพอใจในการปฏิบัติ งาน มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตาแหน่งงานที่ได้รับและการบรรจุได้รับคาชมเชยจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ งานใน
หน้าที่ช่วยให้ได้ใช้ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ งานที่ทานั้นเป็นงานที่มีความสาคัญหรือมีประโยชน์ต่อองค์กร มี
ความสุขกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ด้านผลตอบแทน จาเป็นต้องทางานอื่นๆในเวลาเลิก
งานเพื่อเพิ่มรายได้ เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อการยังชีพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลามีความเหมาะสม เงินเดือนที่ทางานที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 3) ด้านลักษณะงาน
เงินเดือนที่ทางานที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ พนักงานมีความเข้าใจต่องานที่ท่านทาเป็นอย่าง
ดี พนักงานรู้สึกว่างานที่ทามีความหลากหลาย พนักงานรู้สึกว่าท่านมีความอิสระในการทางาน 4) ด้าน
ความก้าวหน้า พนักได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถอยู่ เสมอ พนั กงานมีโ อกาสก้ าวหน้าในหน้าที่ การงานที่ จะได้ เลื่ อ นตาแหน่งสู งกว่ า
ตาแหน่งเดิม การเผยแพร่ความรู้ใหม่และจัดหาสื่อต่างๆที่พัฒนาความรู้ 5) ด้านความเป็นธรรม การ
พิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่ง ไม่จาเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชามากขึ้น การ
พิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่ง หน่วยงานได้ให้ความสาคัญกับลาดับอาวุโสมากกว่า
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 6) ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในองค์การ งานที่ปฏิบัติอยู่มีความมั่นคง ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเลิกจ้างหรือให้ออก ในการ
ปฏิบัติงานมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลที่ดีจากหน่วยงาน หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ดังนั้นองค์การควรนาเอาผลวิจัยไปพัฒนาปัจจัยจูงใจด้านนโยบายการบริหารของบริษัทแต่
ก็ต้องยังปรับปรุงในเรื่องเพิ่มกิจกรรมอบรมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นให้พนักงานพึง
พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน และเพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆให้ เ หมาะสมกั บ สภาพงานที่ ป ฏิ บั ติ กั บ ความรู้
ความสามารถและให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่กาลังเติบโตเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงในการการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ควรมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อให้
พนั กงานเกิดความภูมิใจ และมีโ อกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถจากตาแหน่งงานแต่ล ะ
ตาแหน่งอย่างเหมาะสม เช่นเรื่องการฝึกอบรมขั้นตอนวิธีการทางานเพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่จะได้เลื่อนตาแหน่งสูงกว่าตาแหน่งเดิม ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอ การเผยแพร่ความรู้
ใหม่และจัดหาสื่อต่างๆที่พนักงานสามารถพัฒนาความรู้ได้มากกว่า ความสามารถเพื่อให้พนักงานมี
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โอกาสก้าวหน้าไปยังตาแหน่งที่สูงและเพื่อให้พนักงานมีความภูมิใจในความก้าวหน้าของตนเอง และ
องค์การก็จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
2) แรงจู งใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่าด้านสถานภาพมีความคิดเห็ น
แตกต่างกัน คือ สถานโสดและสมรสมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องด้านผลตอบแทน ด้านความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นธรรม องค์กรควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป เพราะสถานภาพและภาระที่แรงงานมีส่งผลต่อการเลือกองค์กรที่สามารถมี
แรงจูงใจได้เหมาะสมกับความต้องการ ผลการวิจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้แรงงานมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจแตกต่างกัน ด้านผลตอบแทน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความเป็นธรรม ในแต่ระดับการศึกษาจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของแรงจูงใจพึงประสงค์ที่
แตกต่างกัน ทางองค์กรจะได้นาผลการวิจัยไปวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของความแตกต่าง เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อรักษาบุคลากร เพื่อป้องกันการขาดแคลนแรงงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการความรู้ขององค์การ
2. การศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการ
บริหารงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
3.ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นในองค์การอื่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร
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ปัจจัยความสําเร็จของการตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
SUCCESS FACTORS OF AN INTERNAL AUDIT THAT AFFECT THE EFFECTIVENESS OF
THE INTERNAL AUDIT
อมรรัตน์ ชวลิต1 ปาริชาติ มณี2 สอางเนตร ทินนาม3
Amonrat Chawalit1, Parichat Manee2, Sa-angneit Tinnam 3
1 23

สังกัด หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ
จากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายในที่ส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 2) ศึกษาประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ ปัจจัย
ความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกันส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้แตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกระทํา
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ตรวจสอบภายในจํานวน 15 ชุด (ผู้ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ทั้งหมดมีจํานวน 15 คน) ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวได้รับกลับคืนทั้งหมด
และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติถดถอยพหุคูณ
ผลการจากการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ความสํ า เร็ จ ที่ มี ผ ลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ด้านความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย รวมถึงด้านความเข้าใจและการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการ
ตรวจสอบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และปัจจัยความสําเร็จที่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายในของผู้ รั บ ตรวจสอบภายใน ได้ แ ก่ ด้ า นความพร้ อ มของระบบงานและ
สารสนเทศ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และด้ า นการสนั บ สนุ น จากฝ่ า ยบริ ห ารต่ อ
หน่วยงานรับตรวจ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย รวมถึงด้านระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
คําสําคัญ: ปัจจัยความสําเร็จ หน่วยงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน
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ABSTRACT
The research has the objectives to 1) study the factors that contribute to the
success of internal auditors which affect the effectiveness of internal audit of Rajabhat
Universities in the Southern Region; and 2) study the effectiveness of internal audit
according to the opinions of internal auditors. The hypotheses of the research is
different factors that contribute to the success of internal auditors affect the
effectiveness of internal audit of Rajabhat Universities in the Southern Region
differently. This study is a quantitative research. The researcher collected data by
purposive sampling 15 sets of questionnaire to the internal auditors from Rajabhat
Universities in the Southern Region all in order to fill up and return to the researcher.
The data analysis was done by descriptive statistics, including percentage, mean,
standard deviations and multiple regression.
The results of the research demonstrated that the factors that contributed to
the success which affected the effectiveness of internal audit of internal auditors were
the readiness in terms of work system and information, which is statistically significant
at the 0 . 0 5 level. Furthermore, the support from the management level, the
universities’ environment as well as the understanding and acceptance of the audited
agencies, which are statistically significant at the 0.10 level. The factors that contributed
to the success which affected the effectiveness of internal audit of the internal
auditees were the readiness in terms of work system and information, which is
statistically significant at the 0 . 0 5 level. Furthermore, the support from the
management level, the universities’ environment as well as the internal control system
of the agencies, which are statistically significant at the 0.10 level.
Keywords: Success Factors Agency Audit Internal Audit
บทนํา
ในโลกยุคปัจจุบันนั้นต่างยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าเป็นโลกแห่ง “สังคมอุดมปัญญา
(Intellectual Society)” ที่ถือว่ากําลังความรู้ความสามารถของประชากรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดใน
การพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันกิจกรรมการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดของยุคนี้ก็คือ การแข่งขันด้าน
การศึกษา ที่หากประเทศใดมีการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปแล้ว ประเทศนั้นย่อมได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นมีความก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทย
ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วน คือ การเตรียมการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูง เพื่อให้
การศึกษาไทยสามารถร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งจะสามารถผลักดันให้ศักยภาพ
ด้านอื่น ๆ เข้มแข็งตามมา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550)

592

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

กระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้น นอกจากเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนาธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์(Globalization)แล้ว
ปัจจัยสําคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ปฏิรูปอุดมศึกษาทั่วโลก เกิดจากสาเหตุที่สําคัญ ได้แก่ การขยายตัวของ
ปริมาณนักศึกษาและความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทีเ่ พิ่มมากขึ้นทั่วโลกกว่า 6 เท่า ในรอบ 3
ทศวรรษ ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมที่มีต่ออุดมศึกษาใน
ฐานะที่เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศและการแข่งขัน
กับนานาประเทศ ปัญหาคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้จ้างแรงงาน
และสภาพความจํากัดด้านงบประมาณจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 (สํานัก
การคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543) สํ าหรั บประเทศไทยนอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้วการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นับเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่ทําให้ต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ และมี คุ ณ ธรรม เป็ น ความคาดหวั ง สํ า คั ญ ที่
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ดํ า เนิ น การให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ
(สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2543) ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการมาเป็นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพนั้น การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพภายในถือเป็นสิ่งสําคัญที่กระบวนการผลักดันให้การ
บริหารงานในด้านต่าง ๆ ได้รับตรวจสอบมาตรฐานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ซึ่งระบบควบคุม
คุณภาพความสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็น
ภารกิจสําคัญ (ดนัย เทียนพุฒ, 2534)
นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดให้การบริหาร
ความเสี่ ยงเป็ นตั วชี้ วั ดที่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาต้ องดํ าเนิ นการตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2547 และใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2548 ให้ มี ก ารติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรการที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ต่ อ มาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ได้กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในมิติที่4 ด้านการพัฒนา
องค์กร เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในการบริหารจัดการ
องค์กรทางหนึ่ง ต่อมาวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2550 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเสนอแนะให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา(หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการป้องกันความเสี่ยง โดยให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารนโยบาย กํากับดูแลเชิงนโยบายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาขานรับนโยบายของคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยริเริ่มจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจํ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในขึ้ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไปจํานวน 42 แห่ง ขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยเช่นกัน
และในกลุ่ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคใต้ 5 แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีการ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษาขึ้น
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เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ระบบ หาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ขาดการจัดการ และการกํากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยไม่มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ขาดการประเมินความเสี่ยง และขาดการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการการดําเนินงานก็ย่อมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้
การจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
จากความสําคัญดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีศักยภาพสูงและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถ
นําพามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) ศึกษาปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
2) ศึกษาประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้หรือไม่ ผู้ตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในแล้ว
นํามาสังเคราะห์และบูรณาการสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1
ปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายใน
1. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
2. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และสภาพแวดล้อมของ
องค์กร
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
4. ความพร้อมของระบบงาน และระบบสารสนเทศ
5. ความเข้าใจ และการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการ
ตรวจสอบ
6. กฎบัตรการตรวจสอบ
7. ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ
8. จํานวนบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ภาพที่ 1 กรอบงานวิจัย

ประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายใน
1. ด้า นการควบคุมภายในให้มี ค วาม
น่าเชื่อถือ
2. ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และการ
รายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ด้ า นการให้ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย
ล่วงหน้า
5. ประสิทธิผลโดยภาพรวม
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การวิ จัยนี้ เป็ นการวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษา
ปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
ระยะที่
1. ออกแบบ
การวิจัย

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
1.1. ศึกษาขั้นตอน ทฤษฎี บทความ
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Sources) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
1.2 กําหนดตัวแปร แบบแผน กรอบ
แนวคิดและกลุม่ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย
2. ดําเนินการ 2.1 สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของ
วิจัย
เครื่องมือในการวิจัย
2.2 เก็ บรวบรวมข้อมูล และวิ เคราะห์
ผลการวิจัย
3. นํ า เ ส น อ 3.1 นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ผลการวิจัย
3.2 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

วิธีการ
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Sources)วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) จากแบบสัมภาษณ์และแบบ
บันทึกข้อมูล

แบบสอบถามมีลักษณะเป็ น แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ใช้ แ บบสอบถามกั บ ผู้ ต รวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้และจัดกระทํา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนํามา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมการ
บรรยาย
สรุ ป และอธิ บ ายเนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ให้
ครอบคุลมถึงวัตถุประสงค์ คําถามการวิจัย
ที่กําหนดไว้

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีจํานวน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (ใช้ดําเนินการเก็บข้อมูล)
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ทํ า การทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการนํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเป็ น ที่
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เรียบร้อยแล้ว นําไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับการตรวจสอบภายในใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จํานวน 30 คน โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ถือว่า
ข้อคําถามมีความเชื่อมั่น (ลัดดาวัลย์ และอัจฉรา, 2545) ซึ่งจากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามของผู้ตรวจสอบภายใน ได้เท่ากับ 0.94
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค่าร้อยละ
2) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายใน โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย และหาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมรายด้านและรายข้อ
3) วิเคราะห์ ข้ อมูล เกี่ ยวกับความมีประสิท ธิภาพของการตรวจสอบภายใน โดยวิธีหา
ค่าเฉลี่ยและหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมรายด้านและรายข้อ
4) วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ส่งผลต่อการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ โดยใช้ค่าสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จที่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายในของผู้ ต รวจสอบภายใน ซึ่ ง อาศั ย การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ
(Multiple Regression) โดยกําหนดให้
A มายถึง
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
B หมายถึง
ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
C หมายถึง
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
D หมายถึง
ด้านความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ
E หมายถึง
ด้านความเข้าใจและการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
F หมายถึง
ด้านกฎบัตรการตรวจสอบ
G หมายถึง
ด้านความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ
H หมายถึง
ด้านจํานวนบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความสําเร็จที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) โดยรวม ดังนี้
ตัวแปร
B
SE
T
P-Value
ค่าคงที่
5.84
2.53
2.31
0.06
A
-0.27
0.38
-.72
0.50
B
0.36
0.17
2.12
0.08**
C
-0.29
0.16
-1.91
0.10
D
0.78
0.30
2.65
0.04*
E
-0.53
0.23
-2.30
0.06**
F
0.63
0.34
1.88
0.11
G
-0.37
0.24
-1.58
0.17
H
-0.54
0.36
-1.52
0.18
ตารางที่ 2 ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน)ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน
หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ได้แก่ ด้านความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และด้ า นการสนั บ สนุ น จากฝ่ า ยบริ ห ารต่ อ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน และ
สภาพแวดล้ อ มในมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง ด้ า นความเข้ า ใจและการยอมรั บ ของหน่ ว ยงานผู้ รั บ การ
ตรวจสอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
และสามารถเขียนเป็นตัวแบบปัจจัยความสําเร็จ(ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
= 5.84 - 0.27A + 0.36B** - 0.29C + 0.78D* - 0.53E** + 0.63F - 0.37G - 0.54H
จากผลงานวิจัยดังกล่าวปรากฏว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่แตกต่างกันส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้แตกต่างกัน คือ ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ด้านความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ ด้านการสนับสนุนจากฝ่าย
บริหารต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย รวมถึงด้านความเข้าใจและ
การยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
นอกจากนั้นปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) อื่นๆ จะไม่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความสําเร็จที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) เป็นรายด้าน ดังนี้
ตัวแปร
B
SE
T
P-Value
ค่าคงที่
8.92
6.92
1.29
0.25
A
-0.27
1.56
-0.18
0.87
B
0.03
0.75
0.04
0.97
C
-0.27
0.26
-1.05
0.34
D
1.73
1.07
1.61
0.16
E
-0.56
0.98
-0.57
0.59
F
0.47
1.17
0.40
0.70
G
-1.76
1.06
-1.67
0.15
H
-0.34
0.54
-0.62
0.56
ตารางที่ 3 ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในให้มีความน่าเชื่อถือ
หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ไม่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในให้มีความน่าเชื่อถือ
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ตัวแปร
B
SE
T
P-Value
ค่าคงที่
0.54
2.98
0.18
0.86
A
0.12
0.67
0.18
0.86
B
-0.03
0.32
-0.09
0.93
C
0.01
0.11
0.07
0.94
D
1.08
0.46
2.34
0.06**
E
0.13
0.42
0.30
0.77
F
-0.42
0.50
-0.84
0.43
G
-0.23
0.46
-0.51
0.63
H
0.18
0.23
0.76
0.48
ตารางที่ 4 ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มผี ลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อม
ของระบบงานและสารสนเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
และสามารถเขียนเป็นตัวแบบพบว่า ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้ดังนี้
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
= 0.54 + 0.12A - 0.03B + 0.01C + 1.08D** + 0.12E – 0.42F – 0.23G + 0.18H
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ตัวแปร
B
SE
T
P-Value
ค่าคงที่
8.97
8.24
1.09
0.32
A
-0.44
1.86
-0.24
0.82
B
-0.10
0.89
-0.11
0.91
C
0-.24
0.31
-0.77
0.47
D
1.37
1.28
1.07
0.33
E
0.08
1.16
0.07
0.95
F
-0.48
1.39
-.36
0.74
G
-1.21
1.27
-0.96
0.38
H
0.01
0.64
1.09
0.32
ตารางที่ 5 ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มผี ลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน ด้านความรับผิดชอบ และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ไม่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ด้านความรับผิดชอบ และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวแปร
B
SE
T
P-Value
ค่าคงที่
1.79
5.53
0.32
0.76
A
-0.32
1.25
-0.26
0.80
B
0.33
0.60
0.55
0.60
C
-0.05
0.21
-0.22
0.83
D
0.02
0.86
0.03
0.98
E
0.04
0.78
0.05
0.96
F
0.33
0.93
0.36
0.73
G
0.37
0.85
0.44
0.68
H
-0.15
0.43
-0.35
0.74
ตารางที่ 6 ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มผี ลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการใหสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ไม่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ด้านการใหสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ตัวแปร
B
SE
T
P-Value
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ค่าคงที่
3.88
3.41
1.14
0.30
A
-0.29
0.77
-0.38
0.72
B
1.08
0.37
2.95
0.03*
C
-0.07
0.13
-0.51
0.63
D
-0.15
0.53
-0.29
0.79
E
-1.21
0.48
-2.12
0.08**
F
1.10
0.58
1.91
0.11
G
-0.40
0.53
-0.76
0.48
H
-0.10
0.27
-0.35
0.74
ตารางที่ 7 ปัจจัยความสําเร็จ(ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มผี ลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจ
สอบภายในด้านประสิทธิผลโดยภาพรวม
หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ด้านประสิทธิผลโดยภาพรวม ได้แก่ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ
สภาพแวดล้อมขององค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
และด้านความเข้าใจและการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10
และสามารถเขียนเป็นตัวแบบพบว่า ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านประสิทธิผลโดยภาพรวมได้ดังนี้
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
= 3.88 – 0.29A + 1.08B* – 0.07C – 0.15D - 1.21E** + 1.10F – 0.40G -0.10H
จากผลงานวิจัยดังกล่าวปรากฏว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าปัจจัยความสําเร็จของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่แตกต่างกันส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้แตกต่างกัน คือ ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านประสิทธิผลโดยภาพรวม
ได้แก่ ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และสภาพแวดล้อม
ขององค์กร และด้านความเข้าใจและการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
นอกจากนั้นปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบ ไม่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในให้มีความ
น่าเชื่อถือ ด้านความรับผิดชอบ และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และด้านการใหสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
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ปั จ จั ย ความสํ า เร็ จ (ผู้ ต รวจสอบภายใน) ที่ มี ผ ลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ตรวจสอบภายใน โดยรวม
พบว่ า ปั จ จั ย ความสํ า เร็ จ (ผู้ ต รวจสอบภายใน) ที่ มี ผ ลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ตรวจสอบภายใน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 ด้าน คือ ด้านความพร้อมของ
ระบบงานและสารสนเทศ และปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.10 มีจํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหารต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย รวมถึง
ด้านความเข้าใจและการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ สามารถเขียนเป็นตัวแบบปัจจัย
ความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
= 5.84 - 0.27A + 0.36B** - 0.29C + 0.78D* - 0.53E** + 0.63F - 0.37G - 0.54H
ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน เป็นรายด้าน
พบว่ า ปั จจั ยความสํ าเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ไม่มีผ ลต่อความมีประสิท ธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ในด้านการควบคุ ม ภายในให้มีความน่าเชื่ อถือ ด้ านความรับผิดชอบ และการ
รายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงด้านการใหสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
แต่ในส่วนของปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของ
ระบบงานและสารสนเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 สามารถเขียนเป็นตัวแบบพบว่า
ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้าน
การปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
= 0.54 + 0.12A - 0.03B + 0.01C + 1.08D** + 0.12E – 0.42F – 0.23G + 0.18H
และปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน ด้านประสิทธิผลโดยภาพรวม ได้แก่ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และสภาพแวดล้อมของ
องค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและด้านความเข้าใจ
และการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 สามารถ
เขียนเป็นตัวแบบพบว่า ปัจจัยความสําเร็จที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในด้าน
ประสิทธิผลโดยภาพรวมได้ดังนี้
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
= 3.88 – 0.29A + 1.08B* – 0.07C – 0.15D - 1.21E** + 1.10F – 0.40G -0.10H
จากทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ โดยรวม สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
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ปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในคือ ความพร้อมของระบบงาน และสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับชาญณุกร เพ็ญศิริ (2548)
กล่าวว่าความพร้อมของระบบงาน และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จะส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายใน และยังสอดคล้องกับประภาพรรณ พันทาธนากิจ (2549) กล่าวว่าในกลุ่มของ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ความพร้อมของระบบงาน และสารสนเทศมีผลต่อประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายในด้วยเช่นกัน
ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ ธนิสสรา อุดมสุข (2549) กล่าวว่าการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ
สภาพแวดล้อมในองค์กร มีผลต่อความประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งความประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในให้น่าเชื่อถือ
ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านความรับผิดชอบ และการรายงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้ านการให้สัญญาณเตื อนภัยล่วงหน้า และด้านประสิทธิผลโดยภาพรวม
สอดคล้ อ งกั บ พรเพ็ ญ องอาจวาจา (2549) ว่ า ผู้ ต รวจสอบภายในส่ ว นใหญ่ จ ะเห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ
สภาพแวดล้อมในองค์กร เพราะจะส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับชาญณุกร เพ็ญศิริ (2548) กล่าวว่าการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร จะส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน แต่ส่วนของประภาพรรณ พันทาธนากิจ (2549) ก็
พบว่ า ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่ ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากฝ่ า ยบริ ห าร และ
สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่า
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และสภาพแวดล้อมในองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่ส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน เฉพาะด้านการให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ด้านความเข้าใจและการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ สอดคล้องกับนันทวัน
วรรณดี (2545) ในความเห็นที่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้รับการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่า
ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือต่อผู้ตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2549) ว่างานตรวจสอบภายในอาจไม่
ประสบความสําเร็จได้ เพราะหากผู้รับการตรวจสอบไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ หรือมีอคติต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ผู้รับการตรวจสอบอาจไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือในการตรวจสอบไม่ว่า
จะเป็นการให้ข้อมูล หรือการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งจะทําให้งาน
ตรวจสอบนั้นสูญเปล่า ดังนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกหน่วยงานใน
องค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จากทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เป็นรายด้าน สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
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ปัจจัยความสําเร็จทั้ง 8 ด้าน (ผู้ตรวจสอบภายใน) ไม่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ในด้านการควบคุมภายในให้มีความน่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม เนื่องจากปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ด้านการควบคุมภายในให้มี
ความน่าเชื่อนั้น นํามาจากการสัมภาษณ์ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการหาปัจจัยเพิ่มเติมในการวิจัย
ด้านความรับผิดชอบ และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ ธนิสสรา
อุดมสุข (2549) ว่าประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในด้านความรับผิดชอบ และการรายงานตาม
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ตรวจสอบภายใน และยังสอดคล้องกับประภาพรรณ พันทาธนากิจ (2549) ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ใน
ด้านความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าที่ด้วยเช่นกัน
ด้านการใหสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า สอดคล้องกับประพาพรรณ พันทาธนากิจ (2549)
พบว่าว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน และด้านการสนับสนุนจาก
ฝ่ายบริหารและสภาพแวดล้อมในองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในด้านการให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
แต่ในส่วนของปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความพร้อมของ
ระบบงานและสารสนเทศ สอดคล้องกับชาญณุกร เพ็ญศิริ (2548) กล่าวว่าความพร้อมของระบบงาน
และแหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ จะส่ ง ผลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการตรวจสอบภายใน และยั ง
สอดคล้องกับประภาพรรณ พันทาธนากิจ (2549) กล่าวว่าในกลุ่มของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ความพร้อมของระบบงาน และสารสนเทศมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
และปัจจัยความสําเร็จ (ผู้ตรวจสอบภายใน) ที่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน ด้านประสิทธิผลโดยภาพรวม คือ ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารต่อหน่วยงานรับตรวจ และ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ ธนิสสรา อุดมสุข (2549) กล่าวว่าการสนับสนุนจากฝ่าย
บริหาร และสภาพแวดล้อมในองค์กร มีผลต่อความประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับพรเพ็ญ องอาจวาจา (2549) ว่าผู้ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่จะเห็นว่าปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ
สภาพแวดล้อมในองค์กร เพราะจะส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับชาญณุกร เพ็ญศิริ (2548) กล่าวว่าการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร จะส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน แต่ส่วนของประภาพรรณ พันทาธนากิจ (2549) ก็
พบว่ า ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่ ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากฝ่ า ยบริ ห าร และ
สภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่า
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และสภาพแวดล้อมในองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่ส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน เฉพาะด้านการให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
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ด้านความเข้าใจและการยอมรับของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ สอดคล้องกับนันทวัน
วรรณดี (2545) ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้รับการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่า ความเข้าใจ
และการยอมรั บนับถือต่อผู้ตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยที่มีอิท ธิพลต่อความมีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน และยังสอดคล้องกับทฤษฎี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2549) ว่างานตรวจสอบภายในอาจไม่
ประสบความสําเร็จได้ เพราะหากผู้รับการตรวจสอบไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ หรือมีอคติต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ผู้รับการตรวจสอบอาจไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือในการตรวจสอบไม่ว่า
จะเป็นการให้ข้อมูล หรือการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งจะทําให้งาน
ตรวจสอบนั้นสูญเปล่า ดังนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกหน่วยงานใน
องค์กร
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สมรรถนะของพนักงานภายหลังการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
THE COMPETENCY OF EMPLOYEES AFTER PARTICIPATING A TRAINING PROGRAM
AFFECTING JOB PERFORMANCE EFFICIENCY
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของพนักงานภายหลังการ
ฝึกอบรม 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม 3)
เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานภายหลังการฝึกอบรมจําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุ คคล 4) เพื่อศึ กษาระดั บของสมรรถนะของพนักงานภายหลังการฝึกอบรมที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือพนักงานใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมใน
องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบบมาตรส่วน 5 ระดับ
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้ ทักษะ
ความเป็นผู้นํา การจัดการความรู้ และจรรยาบรรณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, SD = .48)
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้แก่ คุณภาพ ปริมาณ วิธีการ เวลา และต้นทุน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.91, SD = .49) 3) กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพและอายุที่แตกต่างกัน
จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)
ระดับสมรรถนะด้านทักษะ การจัดการความรู้ และจรรยาบรรณ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การฝึกอบรม/สมรรถนะ/ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the level of competency of
employees after participating a training program 2 ) to study the level of job
performance efficiency of employees after participating a training program 3) to
compare the level of job performance efficiency of employees after participating a
training program by personal attributes 4) to study the level of competency of
employees after participating a training program on job performance efficiency. Simples
in this study consisted of 240 new employees who participated a training program at
a state enterprise during 2016. Five - point scale questionnaires were distributed for
data collection. SPSS program was used for data analysis. Statistics used in data analysis
included percentage, average mean, standard deviation, t-test, one – way analysis of
variance, and multiple regression analysis.
The findings showed that 1) the level of competency of employees after
participating a training program in dimensions of knowledge, skills, readership,
knowledge management and ethics was at a high level ( X = 3.84, SD = .48) 2) the
level of job performance efficiency in dimensions of quality, quantity, methods, times
and costs was at a high level ( X = 3.91, SD = .49) 3) job performance the employees
who had different experience and age had different job performance efficiency at a
significant level of .05 4) the level of competency of employees after participating a
training program had different impacts job performance efficiency, in terms of skills,
knowledge management and ethics at the significance level of .05.
Keywords: training/competency/job performance efficiency
บทนํา
จากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการมองภาพรวมขององค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยระยะ
3-5 ปี แ รก ทิ ศทางและตําแหน่ งยุ ทธศาสตร์จะมุ่งเน้ น เป็ นการเป็น องค์กรที่มีส มรรถนะสู ง (high
performance organization) มีความยั่งยืนและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค และ
ในระยะ 5-10 ปีต่อมา จะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําในภูมิภาค และ
มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรอบแนวทาง
และทิศทางขององค์กรจึงประกอบไปด้วย 13 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุถึงความสามารถหลักขององค์กร
(core competency) ในอนาคตคือ ความสามารถในการดําเนินงานและทักษะของบุคลากรเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือ การส่งเสริมการพัฒนา
ทุนมนุษย์ (human capital development) ประกอบไปด้วย 1 กลยุทธ์ คือ การส่งเสริมการบริหาร
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ทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ประกอบไปด้วย 1 กล
ยุทธ์ คือ การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (human resource development)
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic challenge) ในด้านศักยภาพของบุคลากรเพื่อ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง คื อ การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรใหม่ เ พื่ อ ทดแทนบุ ค ลากรที่ จ ะมี ก าร
เกษี ย ณอายุ จํ า นวนมากในอนาคตอั น ใกล้ ดั ง นั้ น การสร้ า งความพร้ อ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์การทํางานเป็นเวลานาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผนวกกับเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคนั้น ซึ่งเป็นความท้าทายและถือเป็นโอกาสดี
สําหรับองค์กรที่จะพิจารณาเพื่อปรับโครงสร้างหรือกระบวนการการทํางานในส่วนสนับสนุน (backoffice operation) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งกว่าเดิม โดยมีความรวดเร็วถูกต้อง เน้น
การดําเนินงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างศักยภาพ สร้างโอกาสต่างๆ ให้กับองค์กรได้มากขึ้น ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากองค์กรหรือธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับ
ภาวการณ์แข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการภายในของ
องค์กร องค์กรจะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
กลยุทธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและแนวทางซึ่งจะช่วยให้องค์กรจัดเตรียมกําลังคน
ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีคือการฝึกอบรม (วิภาพร ประทุมรุ่ง, 2551) การ
ฝึกอบรมเป็นวิธีการที่จะทําให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์หลายด้าน การฝึกอบรมมีส่วนสําคัญที่จะทําให้บุคลากรได้รับความรู้ในด้านวิชาการและ
ทักษะที่จําเป็นที่ต้องนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานที่องค์กรกําหนด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี
ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรหลายแห่งก็ได้ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยจัดการฝึกอบรมทั่วๆ ไปตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติกันมา แต่จะแน่ใจหรือยืนยันได้อย่างไรว่าการ
ฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริง เพราะตัวชี้วัดการประเมินการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่จะวัดในเชิงปริม าณ ได้แ ก่ จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อจํานวนพนักงานทั้งหมด หรื อการ
ประเมินการฝึกอบรมที่จัดทําขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น
สถานที่จัดฝึกอบรม อาหาร หรือวิทยากร ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
ฝึกอบรมในแง่ของการแก้ปัญหาขององค์กรหรือสามารถทําให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมขึ้นมากน้อยเพียงใด
ผลจากการฝึกอบรมจะก่อให้เกิดสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรในด้านต่างๆ
ได้แก่ ความรู้ (knowledge: K), ทักษะ (skills: S) และทัศนคติ (attitudes: A) ที่สอดคล้องกับความ
จําเป็น ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีหรือในอนาคต
อันใกล้หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม (วิภาพร ประทุมรุ่ง, 2549) ดังนั้นการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร
จึงเป็ นสิ่งที่ องค์ ก รจะต้ อ งมีก ระบวนการทํ าที่ เป็ น ระบบและเกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่อ ให้บุค ลากรมี
สมรรถนะตามวิสัยทัศน์ขององค์กร หากบุคลากรมีสมรรถนะในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแล้ว การดําเนินงานในด้านต่างๆ ก็สามารถดําเนินไป
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อย่างราบรื่น แต่ถ้าหากบุคลากรขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการขาดความรู้
ความสามารถ หรือทัศนคติจนทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกําหนด การ
จัดการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและดําเนินการอย่ างรอบคอบเพื่อให้บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่าง
ยั่งยืน (รัตนาภรณ์ บุญนุช, 2555)
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งระดับปัจจัยด้านสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้
ทักษะ ความเป็นผู้นํา การจัดการความรู้ และ จรรยาบรรณ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านวิธีการปฏิบัติงาน ด้านเวลา และด้านต้นทุน เพื่อจะนํา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม
เพื่อศึกษาถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานภายหลั ง การ
ฝึกอบรม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของสมรรถนะของพนั ก งานภายหลั ง การฝึ ก อบรมที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วิธีการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ กลุ่มตัวอย่างของพนักงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่ทั้งหมดมีจํานวน 240 คน โดยได้มีการกําหนดกรอบโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิด โดยตัววัดที่ใช้ในแต่ละตัวแปรได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ผ่านมา ได้แก่
ด้านสมรรถนะ (วรรณนภา หมื่นนิยม, 2555 และชินวัฒน์ ศาสนนันทน์, 2556) และด้านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (รัตนาภรณ์ บุญนุช ,2555)
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบแบบสอบถาม 2 ด้าน ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญได้
พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของข้อคําถามของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนํามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (IOC) และเลื อ กเฉพาะข้ อ คํ า ถามที่ มี ค่ า IOC มากกว่ า 0.5 มาใช้ เ ป็ น คํ า ถามใน
แบบสอบถามจริง (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2557)
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2. ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในความสอดคล้ อ งระหว่ า งรายการที่ วั ด (inter-item consistency
reliability) เป็นการทดสอบความสอดคล้องของคําตอบที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทุกๆ ข้อที่นํามาใช้วัด
โดยใช้ ค่าสั มประสิทธิ์ครอนบาจอัลฟา (cronbach’s alpha) จากผลการวิจัยพบว่าค่าสั มประสิทธิ์อยู่
ระหว่าง .735 - .907 แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ยอมรับได้ (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2557)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจัย 2 ลักษณะคือ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
อธิบายค่าความถี่ของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมานเพื่ออธิบายสมมติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
สถิติเชิงพรรณนา
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. ประสบการณ์ในวิชาชีพ
มี
143
59.6
ไม่มี
97
40.4
รวม
240
100.0
2. อายุ
20-25 ปี
82
34.2
26-30 ปี
117
48.7
31 ปีขึ้นไป
41
17.1
รวม
240
100.0
3. ระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
153
63.8
ปริญญาตรีขึ้นไป
87
36.2
รวม
240
100.0
4. รุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม
รุ่นที่ 1
46
19.2
รุ่นที่ 2
48
20.0
รุ่นที่ 3
55
22.9
รุ่นที่ 4
50
20.8
รุ่นที่ 5
41
17.1
รวม
240
100.0
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ร้อยละ

5. พื้นที่หน่วยงานต้นสังกัด
เขตภาคกลาง
81
33.8
เขตภาคภาคเหนือ
61
25.4
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51
21.2
เขตภาคใต้
47
19.6
รวม
240
100.0
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดมีจํานวน 240 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในวิชาชีพร้อย
ละ 59.6 ช่วงอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.7 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 63.8 เข้า
รับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 ร้อยละ 22.9 และมีพื้นที่หน่วยงานต้นสังกัดในเขตภาคกลาง ร้อยละ 33.8
2. ระดับสมรรถนะ
ตารางที่ 2 ระดับสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรม
ระดับสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรม

n = 240
SD
X

ระดับ
สมรรถนะ

ลําดับที่

1.ด้านความรู้
3.56 .59
มาก
5
2.ด้านทักษะ
3.86 .62
มาก
2
3.ด้านความเป็นผู้นํา
3.67 .70
มาก
3
4.ด้านการจัดการความรู้
3.61 .61
มาก
4
5.ด้านจรรยาบรรณ
4.45 .51
มากที่สุด
1
โดยรวม
3.84 .48
มาก
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.84, SD = .48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ภายหลังการฝึกอบรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.45,
SD = .51) รองลงมาคือ ด้านทักษะ ( X = 3.86, SD = .62) ด้านความเป็นผู้นํา ( X = 3.67, SD
= .62) ด้านการจัดการความรู้ ( X = 3.61, SD = .61) และด้านความรู้ ( X = 3.56, SD = .59)
ตามลําดับ
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3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

n = 240
X SD

ระดับ
ประสิทธิภาพ

ลําดับที่

1.ด้านคุณภาพ
2.ด้านปริมาณ
3.ด้านวิธีการปฏิบัติงาน
4.ด้านเวลา
5.ด้านต้นทุน

4.06 .50
มาก
2
3.73 .59
มาก
5
4.07 .50
มาก
1
3.82 .63
มาก
4
3.89 .70
มาก
3
โดยรวม
3.91 .49
มาก
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 3.91, SD = .49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิธีการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.07, SD = .50) รองลงมา
คือด้านคุณภาพ ( X = 4.06 ,SD = .50) ด้านต้นทุน ( X = 3.89, SD = .70) ด้านเวลา ( X =
3.82, SD = .63) และด้านปริมาณ ( X = 3.73, SD = .59) ตามลําดับ
สถิติเชิงอนุมาน
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
ประสิทธิภาพการ
ประสบการณ์
อายุ
ระดับ
รุ่นที่เข้ารับ พื้นที่หน่วยงาน
ปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
การศึกษา การฝึกอบรม
ต้นสังกัด
1. ด้านคุณภาพ
1.51
4.51*
-.71
2.62*
.26
2. ด้านปริมาณ
4.52*
8.87*
-2.39
2.14
1.55
3. ด้านวิธีการ
4.09*
4.62*
-1.64
.41
1.15
ปฏิบัติงาน
4. ด้านเวลา
6.54*
8.61*
-1.73
3.05*
2.84*
5. ด้านต้นทุน
5.93*
3.99*
-1.62*
.18
.88
รวม
5.70*
8.43*
-1.97
.96
1.38
*p < .05
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับ
การศึกษา รุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม และพื้นที่หน่วยงานต้นสังกัด จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์ในวิชาชีพและอายุที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ ( X = 4.05) จะมีประสิทธิภาพในการ
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ปฏิ บั ติ ม ากกว่ า ผู้ ที่ไม่ มีป ระสบการณ์ ( X = 3.71) และผู้ ที่ มีอ ายุ 31 ปี ขึ้ น ไป ( X = 4.15) จะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่มีอายุ 20 – 25 ปี ( X = 3.79) และผู้ที่มีอายุ 26 - 30 ปี
( X = 3.92) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย ด้ า นสมรรถนะภายหลั ง การฝึ ก อบรมที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของระดับสมรรถนะที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
คุณภาพ
ปริมาณ
วิธีการ
เวลา
ต้นทุน
ภายหลังการ
ฝึกอบรม
t
t
t
t
t
B
B
B
B
B
.02 .33
.17 1.95* .07
.95
.03
.35
.22 2.11
1. ความรู้
.27 4.35* .14 1.95* .18 3.02* .08 1.04 .11 1.20
2. ทักษะ
3. ความเป็น
.07 1.22 .09 1.42 .08 1.47 .12 1.64 .06 .78
ผู้นํา
4. การจัดการ
.09 1.47 .21 2.91* .16 2.77* .33 4.22* .36 4.11*
ความรู้
5. จรรยาบรรณ .25 4.32* .16 2.23* .22 3.78* .23 3.05* .10 1.21
.374
.418
.361
.346
R2
.403
*p < .05, R2 = .531, R = .73, F = 52.95
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรมมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน โดยที่สมรรถนะส่วนใหญ่มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานของพนักงานด้านปริมาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยระดับสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรมสามารถอธิบายความผันแปรประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ร้อยละ 53.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในวิชาชีพและด้านอายุมีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติงานโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนจะมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานอยู่บ้าง เมื่อมีโอกาส
ได้รับการฝึกอบรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานขององค์กรทําให้กลุ่ม
ดั ง กล่ า วสามารถนํ า ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ ที่ ต้ อ งอาศั ย เวลาในการเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ใ นสภาพแวดล้ อ มจริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับกัลยา วงษ์ลมัย (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริการด้านเครื่องรูดบัตรเครดิต (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) พบว่าปัจจัยด้านระยะเวลาใน
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การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุมากกว่าจะมีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมา รวมถึงวัยวุฒิที่พร้อม
สําหรับการเป็นผู้นําที่ดี อันจะส่งผลทําให้ผลการปฏิบัติงานมีความน่าเชื่อถือและเกิดประสิทธิภาพที่
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับรัตนาภรณ์ บุญนุช (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งาน: กรณี ศึ ก ษาการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเขต1 (ภาคกลาง) จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุ ธยาพบว่าปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีผ ลให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
กว่า
สมมติฐานที่ 2 ระดับสมรรถนะของพนักงานภายหลังการฝึกอบรมมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรการฝึกอบรมที่
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านและตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ที่สามารถทําให้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในทันที ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ธํ า รงศั ก ดิ์ คงคาสวั ส ดิ์ (2551) ที่ ก ล่ า วว่ า การจั ด ทํ า แผนการฝึ ก อบรม (training plan) ต้ อ ง
วิ เ คราะห์ จ ากเส้ น ทางการฝึ ก อบรม (training roadmap) ที่ จ ะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความสามารถ
(competency) ที่องค์กรต้องการและยังต้องมีความสัมพันธ์กับสายความก้าวหน้า (career path)
ของตําแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร และสอดคล้องกับวรรณนภา หมื่นนิยม (2555) ที่ได้วิจัยเรื่อง การ
ติดตามผลการฝึกอบรมในหลักสูตรของแผนกวิชาการรบพิเศษ กองการศึกษา โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึกอหน่วยบัญาชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พบว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะส่งผลให้ผู้สําเร็จการฝึกอบรมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างมาก เป็นไปตามเป้าหมายของการ
ฝึกอบรม และสอดคล้องกับวิภาพร ประทุมรุ่ง (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สํารวจความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่าโครงการ
ฝึกอบรมที่ไม่ได้คํานึงถึงความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ของพนักงานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งวิทยากร
ไม่ได้ชี้แจ้งในหัวข้อการฝึกอบรมอย่างชัดเจนหรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องการจัดการฝึกอบรม มีส่วน
สําคัญทําให้ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสมรรถนะที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้าน
เกือบทุกด้าน ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณ แสดงให้เห็นว่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมร่วมภายใน
องค์กรเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์กรควรมีการ
ส่งเสริมหรือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรนในวิชาชีพให้มีอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมทุก
หลักสูตรที่องค์กรจัดขึ้น
2. ปัจจัยสมรรถนะด้านความรู้ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะด้านความรู้พบว่าในภาพรวม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมทําให้พนักงานมีระดับความรู้เพิ่มขึ้นแต่ยั งขาด
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ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการฝึกอบรมควรกําหนดระดับองค์ความรู้
ที่มีความจําเป็ นต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนัก งาน และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมควรประเมินตามข้อเท็จจริง เพื่อให้กระตุ้นให้พนักงานเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเข้ารับ
การฝึ กอบรม และองค์ กรควรพิจารณาถึ งเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผู้รับการ
ฝึกอบรมต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน มิเช่นนั้นแล้วองค์กรจะต้องเสียงบประมาณในการฝึกอบรม
ซ้ําซ้อนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ หรือ
ในกระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ ก (recruitment and selection) บุ ค ลากรเพื่ อ มาปฏิ บั ติ ง าน
องค์กรควรกําหนดคุณลักษณะที่สอดรับกับตําแหน่งที่ต้องการที่จะทําให้กระบวนการฝึกอบรมและ
พัฒนา (training and development) สามารถปิดช่องว่าง (competency gap) และไม่เกิดความ
สูญเปล่า
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิ จัยครั้งนี้ได้ กํ าหนดตั วแปรต้นด้านสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรมที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการจัดการ
ความรู้ และด้านจรรยาบรรณ สําหรับการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรกําหนดตัวแปรด้านสมรรถนะใน
ปัจจัยอื่นๆ เช่น ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านความผูกพันกับองค์กร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เป็น
ต้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจมีการประเมินถึงผลลัพธ์ (outcome/result) หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม โดยสามารถพิจารณาประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานเพื่อเปรียบเทียบกับก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิม่ ขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ หรือการติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมว่ามีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว หรืออาจจะมีการวิจัยถึงความคุ้มค่าหรือผลตอบแทน
จากการฝึกอบรม (return on investment for training) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการทราบถึง
ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รับจากการลงทุนสําหรับการฝึกอบรมพนักงาน
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ
และการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานของพนักงาน
บริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์ปอร์ต จากัดในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
ORGANIZATIONAL CULTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT THE
EFFECTIVENESS OF THE EMPLOYEE GARMENT EXPORT COMPANY LIMITED
IN SAMUT SAKHON PROVINCE
รัตติกาล กิมเยื้อน1
1

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และประสิทธิภาพการทางานของ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และการจัดการความรู้สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือแรงงาน บริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์ปอร์ต จากัด ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จานวน
400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติ ฐ าน คือ วิ เคราะห์ ความแตกต่า งของค่าเฉลี่ ยสองกลุ่ ม ที่เป็น อิส ระต่อกัน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสมมติฐานกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของแรงงานของบริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์
ปอร์ตจากัดที่ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35ปีสถานภาพโสด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 9,001 - 10,000 บาทระดับตาแหน่ง ระดับ
ปฏิบัติการ ส่วนมากอายุการทางานน้อยกว่า 5 ปีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานพนักงาน
เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถด้านการกาหนดความรู้ พนักงานสามารถกาหนด
ขอบข่ายความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน พนักงานสามารถตัดสินใจได้ว่าความรู้ใดเมื่อพนักงานนามาใช้
แล้วทาให้ประสบความสาเร็จ ด้านวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ด้านวัฒนธรรมแบบ
ตลาดองค์กรมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการทางาน เพื่อไปสู่ความสาเร็จองค์กรมุ่งเน้น การให้บริการลูกค้า
เป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์สูง
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ ประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
The objective of this study. The relationship between transformational Leadership
Organizational Culture and Knowledge Management the Effectiveness of the Employee for
samples used in this study is an employee of Thai garment export limited in samut sakhon
province, 400 .The statistics used to analyze the frequency, percentage, average, standard
deviation. The statistical analysis was used to test the difference in the two groups are
independent. One-way analysis of variance The test determines the statistical significance at 0.05.
The study found that demographic characteristics of workers of The garment export
Company Ltd. Found that the majority of respondents were female, aged 26-35 years, singlesecondary education and the average monthly income 9001-10000 baht, Secondary education.
The Senior class action most of the working life of less than five years, respondents
to comment on the transformational leadership. The intellectual stimulation that
caus employees to work effectively barriers that are challenging areas of
knowledge. Employees can determine the scope of knowledge required to perform.
Employees can decide when staff used that knowledge to make a success of
cultural importance to the respondents a cultural enterprise solemn commitment
to work. To focus on organizational success providing customers an exclusive
group. The found that the relationship between the transformational leadership in the
performance of its operations. Overall, there is a high correlation.
Keywords: Transformational Leadership, Organizational Culture,Knowledge
Management ,Effectiveness
บทนา
ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่องค์การหรือหน่วยงานหนึ่งต้องการที่
จะพัฒ นาองค์ก ารให้ส ามารถดารงอยู่ไ ด้อ ย่า งมีประสิทธิภ าพนั้น องค์การจะต้องมีก ารปรับปรุง
เปลี่ย นแปลง ซึ่งการดาเนิน การนี้ต้องอาศัยกระบวนการบริห ารและการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
การบริห ารงานหรือ บริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ (บุญดี บุ้ยกิจและคณะ, 2550 : 13).การ นั้น บุค ลากร
ภายในองค์ก ารจะเป็น ตัว การสาคัญ ในการที่จ ะทาให้อ งค์ก ารบรรลุเ ป้า หมายขององค์ก ารโดย
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นสังคมและเทคโนโลยีข่าวสาร สังคมที่เน้นคุณภาพมากขึ้น
สังคมที่ไร้พรมแดนการรับรู้ ทาให้เกิดการตื่นตัว ในองค์การต่างๆซึ่งต้องการคนที่มีคุณ ภาพขึ้น ให้
สามารถแข่ง ขัน กับ องค์ก ารอื่น ได้ ต้อ งการบริห ารคนจัดการที่เน้นประสิท ธิภ าพ (Effiency)และ
ประสิท ธิผ ล(Effectiveness)ต้อ งการบริห ารคนให้คุ้มค่า (กีรติ ยศยิ่งยง, 2550 : 16) นอกจากนั้น
ต้องการคนเก่งและคนดีในองค์การอีกด้ว ย ดังนั้น การสร้างบุคลากร เพื่อประโยชน์ขององค์การ
องค์การต้องให้ค วามสนใจและเอาใจใส่ใ นการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ค วบคู่ไ ปกับ การปรับ ปรุง
การบริห ารงาน ให้ก้า วหน้า ทัน ต่อ การเปลี่ย นไปของโลกอยู่เ สมอการบริห ารในหน่ว ยงานหรือ
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องค์การทุกประเภท ทุกขนาด จะบรรลุสาเร็จตาม(Covin, J.G,&Slevin,D.P,1998 )วัตถุประสงค์
ได้ต้อ งอาศัย ทรัพ ยากรที่ส าคัญ ซึ่ง ประกอบด้ว ย คน(man) เงิน (money)อุป กรณ์เ ครื่อ งมือ
(material)และการบริห ารจัด การ(management)รวมไปถึง วัฒ นธรรมเป็น วิถีก ารดาเนิน ชีวิต
ของคนในสังคม โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคล
เป็น ตัว แบบ แล้ว ต่อ มาคนส่ว นใหญ่ก็ป ฏิบัติสืบ ต่อ กัน มาเศรษฐกิจยุคใหม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้
และนวัตกรรม (ฉลองรัตน์ อินทรีย์,2550 : 42 )ดังนั้น บริษัท ไทยการ์เม้นท์ จากัด จึงต้องมีการแข่งขัน
ระหว่างองค์การ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใช้ความรู้ และผู้ปฎิบัติ ตามก็ได้
เรียนรู้ระบบงานไปด้วย พนักงานใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิผลผู้ปฎิบัติก็ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา
การจัดการความรู้ให้กับองค์การจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้พนักงานเรียนรู้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
รวมไปถึงผู้ที่ให้ความรู้ระดับหัวหน้างาน และผู้บริหาร ควรมีการวางระบบอย่างไร ซึ่งปัจจุบันองค์การ
ได้เริ่มกระบวนการเรียนรู้ ปรับตัว แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนจากที่กล่าวมาทาให้
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมในองค์การ
กับการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานของพนักงานบริษัท ไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์
ปอร์ต จากัด ในเขตสมุทรสาคร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ลักษณะประชากรศาสตร์กับกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้นาการความเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานของการวิจัย
1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก
2.วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก
3.การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก
4.ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพ
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ





ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

วัฒนธรรมองค์การที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
 วัฒนธรรมมุ้งเน้นความสัมพันธ์
 วัฒนธรรมแบบราชการ
 วัฒนธรรมการตลาด







ตัวแปรตาม

การจัดการความรู้
ด้านการกาหนดความรู้
ด้านการแสวงหาความรู้
ด้านการการสร้างความรู้
ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้
การเก็บความรู้






ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารบุคคล
ด้านการบริหารทั่วไป
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยผูว้ ิจัยดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์
ปอร์ต จากัดในเขตจังหวัด สมุทรสาครจานวน 2,500คน (ฝ่ายบุคคลบริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์ปอร์ต
จากัด)
2. กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เหมาะสมและถูกต้องทางสถิติ ผู้
ศึกษาจึงคานวณหาจานวนตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่(Yamane,1973) ที่ระดับการเชื่อมั่น ร้อยละ
95ซึ่งมีสูตรการคานวณดังนี้
สูตรn =

N
1+Ne2
กาหนดให้
n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือจานวนหรือขนาดของกลุ่มประชากร
E คือสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (Sampling Error) ในที่นี้
กาหนด 0.05ดังนั้น
แทนค่า
ประชากร
=
2,500
1+ 2,500(0.05)2
=
400
ในการศึกษาในคราวนี้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่คานวณลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้จานวน
400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถาม ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามจะเป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบคาตอบหลายตัวเลือก
(Multiple choices) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2ปัจจัยด้านภาวะผู้นาเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัท
ไทยการ์เม้นท์ เฮ็กซ์ปอร์ต จากัด
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การเพื่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัท
ไทยการ์เม้นท์ เฮ็กซ์ปอร์ต จากัด
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านการจัดการเพื่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัทไทยการ์
เม้นท์ เฮ็กซ์ปอร์ต จากัด
ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัทไทยการ์
เม้นท์ เฮ็กซ์ปอร์ต จากัด
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้
วัฒนธรรมองค์กร กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการ
สร้างตามลาดับดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากตาราเอกสารบทความทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อมาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย
2) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ขอคาแนะนาในการนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการวิจัย
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุงใหม่
ให้มีความถูกต้องก่อนนาไปใช้
4) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับแรงงานพม่าในเขตจังหวัด
สมุทรสาครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
5) นาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (coefficient alpha)
ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 449) จากการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.94
6)สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัยครั้งนี้
1. สถิติที่ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย
1.1 การตรวจความตรง (Vaildity)
IOC = ∑R
N

เมื่อ

IOC
∑R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นทั้งหมด
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์
จากการศึกษาลั กษณะทางประชากรศาสตร์ของแรงงานของบริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์
ปอร์ตจากัดที่ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35ปีสถานภาพโสด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 – 10,000 บาทระดับตาแหน่ง ระดับ
ปฏิบัติการ ส่วนมากอายุการทางานน้อยกว่า 5 ปี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
(1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีความเสียสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90
รองลงมาผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีทุกสถานการณ์อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลามีความเหมาะสมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
2.48
(2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการสร้างแรงบรรดาลใจที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นกับปัจจัยด้านผลตอบแทนในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารให้ขวัญและกาลังใจแก่พนักงานในการทางานอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาผู้บริหารกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญคุณค่า
ของงานอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93ผู้บริหารแสดงความมั่นใจว่าพนักงานสามารถแก้ไข
ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอยู่ในระดับความคิดเห็ นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93และ
ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าพนักงานจะปฏิบัติติงานจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย
3.90
(3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นกับด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารแสดงให้พนักงานเห็นว่าปัญหาและอุปสรรค เป็นสิ่งที่ท้า
ทายสามารถเอาชนะได้ด้วยการร่วมคิด ร่วมทาอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมา
คือผู้บริหารกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่
แตกต่างจากตนผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานหาแนวทางปฏิบัติและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน
และผู้บริหารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไ ขปัญหาเพื่อให้พนักงาน
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มีความคิดเห็นเท่ากันอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93
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(4) ด้านการคานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล
ด้านการค านึ ง ถึ ง การเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การท างานผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับ ด้านการคานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสร้างบรรยากาศให้พนักงานมี
การพบปะแลกเปลี่ยนการคิดและการเสนอแนะร่วมกันอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84
รองลงมาคือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้พนักงานตามความรู้ ตามถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลอยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เป็นรายบุคคลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78
การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน แบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้
(1) ด้านการกาหนดความรู้
ด้านการกาหนดความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นด้านการกาหนดความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานสามารถกาหนดขอบข่ายความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน พนักงานสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าความรู้ใดเมื่อพนักงานนามาใช้แล้วทาให้ประสบความสาเร็จอยู่ในระดับความคิดเห็น
มากเท่ากัน ค่าเฉลี่ย3.93 รองลงมาคือพนักงานสามารถจาแนกความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับความคิดเห็นมากมีค่าเฉลี่ย 3.80และพนักงานสามารถจาแนกได้ว่าความรู้ใดต้องเรียนรู้อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.42
(2) ด้านการแสวงหาความรู้
ด้านการแสวงหาความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นกับด้านการแสวงหาความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานกลั่นกรองความรู้ที่แสวงหามาอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มี
ค่าเฉลี่ย3.93 รองลงมาคือ มีพนักงานได้พิจารณาประโยชน์และคุณค่าของความรู้ที่หามาอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 พนักงาน สืบค้นความรู้จากอิเล็กทรอนิกส์ได้อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.42และพนักงานสืบค้นความรู้จากเอกสารต่าง ๆได้อยู่ในระดับความคิดเห็น3.20
(3) ด้านการสร้างความรู้
ด้านการสร้างความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นกับด้านการสร้างความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพนักงานมีการสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเพื่อน
พนั ก งานอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.99 รองลงมาคื อ พนักงานสรุปและประมวลผล
ประสบการณ์หลังการปฏิบัติงานอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90
(4) ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นกับด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย
3.95เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพนักงานใช้เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบสารสนเทศในการ
สร้างความรู้ขึ้นมาใหม่อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00รองลงมาคือ พนักงานมีการสร้าง
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ความรู้ใหม่จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนเองพนักงานนาความรู้ที่ส ร้างขึ้นออกมา
เผยแพร่ และแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ กับบุคลากรภายในองค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน มี
ค่าเฉลี่ย 3.93
(5) ด้านการเก็บความรู้
ด้านการเก็บความรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับด้านการเก็บความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพนักงานจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น
ได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 พนักงานมีการจัดเก็บความรู้ที่สร้างขึ้นได้มาไว้
ในฐานข้อมูลอยู่ในระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.90 พนักงานมีการจัดเก็บความรู้ที่สร้างขึ้นได้มาไว้ใน
ฐานข้อมูลอยู่ในระดับความคิดเห็น มากค่าเฉลี่ ย 3.84 และพนักงานมีการทารายงานความรู้ที่ส ร้าง
ขึ้นอยู่ในระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.20
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
(1) ด้านวัฒนธรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์
วัฒนธรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย
3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อองค์การให้ความสะดวก ให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาองค์การใส่ใจ
ต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับองค์การและแบ่งหน้าที่การทางานจากศูนย์กลางอยู่ในระดับความคิดเห็น
มากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ องค์การพัฒนาสร้างความสามัคคีกลมเกลียวโดยมีการใช้
หลักศีลธรรม องค์การทางานตามลาดับขั้นของการบังคับบัญชาแบ่งแยกงานเป็นหน่วย มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม
อยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.84
(2) ด้านวัฒนธรรมแบบราชการ
วัฒนธรรมองค์การของพนักงานวัฒนธรรมแบบราชการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับวัฒนธรรมแบบราชการในภาพรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อองค์กรของท่านมุ่งเน้นให้บุคลากรทางานให้
สาเร็จโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดอยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ
องค์กรเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีแนวทางการปฏิบัติที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด องค์กร
ของท่านมีกฎระเบียบและวิธีการทางานอย่างเคร่งครัดอยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.93และ
องค์กรของท่านเน้นการปฏิบัติงานด้วยการประหยัดโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากค่าเฉลี่ย3.92
(3) ด้านวัฒนธรรมแบบตลาด
ด้านวัฒนธรรมแบบตลาดของพนักงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับวัฒนธรรมแบบตลาดในภาพรวมอยู่
ในระดับความคิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อองค์กรมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังใน
การทางาน เพื่อไปสู่ความสาเร็จอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ องค์กร
มุ่งเน้น การให้บริการลูกค้าเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่มองค์กรยึดค่านิยมการแบ่งปันแบบเชิงรุกอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมากเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.93องค์กรมุ่งเน้นยอดขายและผลกาไรเป็นที่ตั้งอยู่ในระดับความ
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คิดเห็นมากค่าเฉลี่ย3.92 และองค์กรของท่านมีการให้แบ่งปันกันทางาน เพื่อสร้างผลงานอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.84
ประสิทธิภาพการทางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
(1) ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารวิชาการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การทางานผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับด้านการบริหารวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อบริษัทมีการวางแผนงานต่างๆให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พั นธกิจ นโยบายและเป้าหมายของบริษัทแผนงานที่วางไว้มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมาะสมแผนงานที่วางไว้สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่
กาหนดอยู่ ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น มากเท่ า กั น มี ค่ า เฉลี่ ย 3.93รองลงมาบริษัทมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมออยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.92บริษัทมีการ
วางแผนด้านการบริ ห าร ทั้ งแผนประจาปี แผนระยะสั้ น ระยะยาวอยู่ในระดับความคิดเห็ นมาก
ค่าเฉลี่ย3.84
(2) ด้านงบประมาณ
ด้านการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นกับ ด้านการงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อบริษัทให้ความสาคัญในการบริหารการจัดการงบประมาณบริษัทบริหารจัดการ
ด้า นงบประมาณอย่ า งรั ด กุ ม และเคร่ ง ครั ด อยู่ ในระดั บ ความคิ ด เห็ น มากเท่ า กั น มี ค่ า เฉลี่ ย 3.93
รองลงมาบริษัทมีการตรวจสอบและประเมินระบบบัญชีการเงินประจาทุกปี อยู่ในระดับความคิดเห็น
มากมีค่าเฉลี่ย 3.92และบริษัทมีระบบบัญชีและการเงินสอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารจัดการ
ภายในอยู่ในระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย3.84
(3) ด้านบริหารบุคคล
ด้านบริ หารบุ คคลที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภ าพต่อการทางานที่ตอบแบบสอบถามให้ ความ
คิดเห็ น กั บ ด้า นบริ ห ารบุ ค คลในภาพรวมอยู่ ในระดั บความคิ ดเห็ นระดับ มากมีค่า เฉลี่ ย 3.90 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อบริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถให้มีความก้าวหน้า
ในวิ ช าชี พ และต าแหน่ ง งานบริ ษั ท ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถให้ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและตาแหน่งงานอยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 3.93มีการ
สร้างแรงจูงใจในการทางานให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย
3.92และบริ ษั ท ยึ ด ถื อ ระบบคุ ณ ธรรมในการรั บ บุ ค ลากรเข้ า ท างานบริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ ในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากั นมี
ค่าเฉลี่ย3.84
(4) ด้านบริหารงานทั่วไป
ด้านการบริหารงานทั่วไปก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทางานที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นกับด้านการบริหารงานทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากมีค่าเฉลี่ย
3.89เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อบริษัทมีการควบคุมดูแลปฏิบัติหน้าที่บุคลากรอย่างรัดกุมและเหมาะสม
อยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 4.00บุคลากรมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
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อย่างเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93และบริษัทมอบอานาจใน
การวินิจฉัยสั่งการและตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานอย่างเพียงพอผู้บริหารมีภาวะความเป็น
ผู้นาหรือเป็นผู้บริหารมืออาชีพอยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากันมีค่าเฉลี่ย3.84
การทดสอบสมมติฐาน
ตางรางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
บริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์ปอร์ต จากัดโดยรวม
ภาวะผู้ นา
เปลี่ ย นแปลง
(Tot )
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์(X1)

ประสิทธิผลของการทางาน(Tot )
ด้านบริหาร
วิชาการ(Y1)
0.321**

ด้านงบประมาณ
(Y2 )
0.248**

ด้านบริหาร
บุคคล (Y3 )
0.252**

ด้านการบริหาร
งานทั่วไป(Y4)
0.245**

การสร้างแรงบันดาลใจ(X2)

0.941**

0.899**

0.897**

0.830**

การกระตุ้นการใช้ปัญญา(X3)

1.000**

0.935**

0.922**

0.939**

การคานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล(X4)

0.521**

0.505**

0.539**

0.583**

ภาวะผู้นาเปลีย่ นแปลงของบริษัท(X5)

0.923**

0.861**

0.868**

0.861**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Tot)กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบริษัทไทยการ์เม้นท์เฮ็กซ์ปอร์ตจากัด โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์สูง(r=0.923)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย
ถึงสูง (0.245-1.000)โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด (r=1.000) คือภาวะผู้นาเปลี่ยนแปลงด้านการ
กระตุ้นปัญญา (X3) กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(Tot) คู่ที่มีความมีสัมพันธ์รองลงมา (r=0.941)
ได้แก่ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ(X2) คู่ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด (r=0.245)การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์กับประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป(Y4)
การอภิปรายผลการวิจัย
(1) ความสัมพันธ์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
การมีอิทธิพลอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคานึงความ
เป็ น ปัจ เจกบุ คคล( Bass 1985 : 14) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ บริห ารได้รับการพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสู่
ตาแหน่ง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจนผู้บริหารกล้าคิดและกล้าตัดสินใจทาสิ่งใหม่ๆ (1)
ด้านการมีอิทธิพลอุดมการณ์ผู้บริหารระบุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการทางานอย่างชัดเจน ประกอบ
กั บ ผู้ บ ริ ห ารรุ่ น ใหม่ ปั จ จุ บั น ต้ อ งปรั บ ตั ว และพั ฒ นาตนเองให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ อ งค์ ก ารมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น Gilpin & Herndon (2007 :
83)การที่ผู้นาประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสาหรับผู้ตาม ผู้นาจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับ
ถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติ
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ปฏิบัติเหมือนกับผู้นาและต้องการเลียนแบบผู้นาของเขา สิ่งที่ผู้นาต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะ
นี้ คือ ผู้นาจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม Yuki (1994 : 14) ผู้นาจะมีความ
สม่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤตผู้นาเป็นผู้ที่ไว้ใจ
ได้ว่าจะทาในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้นาจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้นาจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจ
เพื่อประโยชน์ ส่ว นตน Bass (1992 : 31) แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นาจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การ
เชื่ อ มั่ น ในตนเอง ความแน่ ว แน่ ใ นอุ ด มการณ์ ความเชื่ อ และค่ า นิ ย มของเขา ผู้ น าจะเสริ ม ความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ตาม และทาให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้นา
โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นาแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้ นาและพฤติกรรมของผู้นาจากการ
สร้างความมั่นใจในตนเองประสิทธิภาพ
(2) ความสัมพันธ์การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การจัดการความรู้ของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการกาหนดความรู้ ด้านการ
แสวงหาความรู้ด้านการสร้างความรู้ ด้านการแลกเปลี่ ยนความรู้ ด้ายการเก็บความรู้ ด้านการนา
ความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารองค์การได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการปฏิรูปซึ่งความพยายามที่จะทาให้องค์การสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคม(1)ด้านการกาหนดความรู้
พนักงานสามารถกาหนดขอบข่ายความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานพนักงานสามารถจาแนกความรู้ที่จาเป็นต้อง
ใช้ป ฏิบั ติงานได้ พนั กงานสามารถตัดสิ นใจได้ว่า ความรู้ใดเมื่อพนักงานนามาใช้ แล้ ว ทาให้ ประสบ
ความส าเร็จ (จิราพร ชายสวัสดิ์ , 2552 :28)กล่ าวว่าการกาหนดความรู้เป็นการกาหนดหรื อระบุว่า
ความรู้ที่ครูต้องเรียนรู้ โดยคานึงถึงความจาเป็น ชนิด และประเภทของงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
ตามวิสั ย ทัศน์ นโยบาย พัน ธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายต่างๆขององค์กรมากาหนดความต้องการ
เพื่อให้การจัดการความรู้ในองค์กรมีจุดเน้น ไม่สะเปะสะปะ โดยอาศัยบุคลการที่มีความรู้ ความสาม
รถ และมี ค วามคิ ด ใหม่ ๆ (ฉลองรั ตน์ อิ นทรี ย์ , 2550 : 11)เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ใ หม่ ๆ ที่ จ ะสนั บ สนุ น
ความสาเร็จขององค์การได้ มีหน้าที่คล้ายกับบรรณารักษ์ห้องสมุดโดยคานึงถึงความจาเป็นชนิดและ
ประเภทของงานที่ต้ อ งปฏิ บั ติ แ ละมี การประชาสั มพั น ธ์เ กี่ ยวกั บองค์ ค วามรู้ ที่บุ ค ลากรในองค์ ก ร
จาเป็นต้องเรียนรู้การกาหนดความรู้จึงเป็นขั้นตอน
(3) ความสัมพันธ์การวัฒนธรรมกับประสิทธิภาพสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรมแบบราชการ ด้านวัฒนธรรมแบบตลาดอาจจะเนื่องจากปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหาร ผู้บริหารต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า วัฒนธรรม
องค์การผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนเพื่อกาหนดเป้าหมายและ
แนวทาง การดาเนิ น งาน การกาหนดแผนโครงการสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายและสภาพปัญหาปัจจุบัน
ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติและประเมินผล (1)วัฒนธรรมมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์องค์การให้ความสะดวก ให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาสร้างความสามัคคีกลมเกลียว
โดยมีการใช้หลักศีลธรรมใส่ใจต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับองค์การและแบ่งหน้าที่การทางานจากศูนย์กลาง
ทางานตามลาดับขั้นของการบังคับบัญชาแบ่งแยกงานเป็นหน่วย มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม Alan (1985 : 4)
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ได้กล่าวว่าความสาคัญแก่พนักงาน (Person) มากกว่างาน (Task) องค์การเปรียบเสมือนครอบครัวขนาด
ใหญ่ Bandura (1986 : 33) ผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห ารท าหน้ า ที่ เ สมื อ นบิ ด าหรื อ มารดา ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา
ช่วยเหลือส่งเสริมและอานวยความสะดวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อเสนอแนะ
1. ภาวะผู้ นาจากการวิจัยพบว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจน กล้าคิดและกล้าตัดสินใจทาสิ่งใหม่ๆ ระบุจุดมุ่งหมาย
และเป้าหมายการทางานอย่างชัดเจน เป็นด้านที่ผู้บริหารควรปรับปรุง ผู้บริหารควรกาหนด จุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจน คือ การเป็นผู้นาแบบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ลักษณะพฤติกรรมของผู้นาที่มีคุณสมบัติ
พิเศษที่ทาให้ผู้ตามมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดการยอมรับนับถือ เชื่อมั่น
และไว้ วางใจในตั ว ผู้ น าว่ าจะสามารถน าพาพวกเขาชนะอุ ปสรรคผู้ น าสั ญลั กษณ์ แห่ งชั ยชนะ และ
ความสาเร็จของผู้ตามนอกจากนี้ยังพบว่า ผู้นาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ยังมีความสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามไปสู่ความสาเร็จตามพันธกิจได้ เป็นผู้นาที่ให้ความสาคัญกับวิสัยทัศน์และสามารถ
สื่อสารให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่น เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์นั้นได้ ภาวะผู้นาการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดังนั้ น
ควรเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร วางแผนปฏิบัติงานด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผน
และกาหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
2. การจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก แต่ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ มีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าด้านอื่น ควรมีกี่
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ให้ก่อให้เกิดการจัดการความรู้ด้านต่างๆ โดยสนับสนุนให้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้ปฏิบัติสม่าเสมอ ควรมีการจัด การประชุม
ฝึกอบรม สอนงาน สัมมนา อีกทั้งวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อหาจุดบกพร่องในเรื่องทักษะและ
การใช้กระบวนการที่เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบชัดเจนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
3. วั ฒนธรรมองค์ การผลการวิ จัยพบว่ า โดยรวมรายด้านอยู่ ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณา
รายละเอียดพบว่า ควรมีการปรับปรุงพัฒนา องค์การให้ความสะดวก ให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน องค์การทางานตามลาดับขั้น
ของการบังคับบัญชาแบ่งแยกงานเป็นหน่วย มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เพื่อหาจุดบกพร่องเนื่องจากพบว่า รายด้านดังกล่าว ควรให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมองค์การในทุกๆ
ด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
4. ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก การมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า บริษัทมีระบบบัญชีและการเงินสอดคล้องและเหมาะสมกับ
การบริหารจัดการภายใน บริษัทให้ความสาคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง บริษัทมีการวางแผนด้านการบริหาร ทั้งแผนประจาปี แผนระยะสั้น ระยะยาว ควรปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อจะได้นาผลการประเมินนั้นกับมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการความรู้ขององค์การ
2. การศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการ
บริหารงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
3.ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นในองค์การอื่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย
CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING
COMPETITIVENESS OF THAILAND OTOP PRODUCTS
เมธารัตน์ จันตะนี1 ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร2 บุญเรือง ศรีเหรัญ3
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการ
OTOP ในเขตภาคกลาง จํานวน 480 ราย ผลการวิจัยพบว่า : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 1)
เครือข่ายความร่วมมือ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.370, 0.413, 0.430, 0.348 ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมี
ค่าไค-สแคว์เท่ากับ 0.64, P-Value เท่ากับ 0.424, GFI เท่ากับ 0.999, AGFI เท่ากับ 0.993, RMR
เท่ากับ 0.002 และ RMSEA เท่ากับ 0.000 2) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.102, 0.049, 0.647, 0.345 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค-สแคว์เท่ากับ 1.24, P-Value
เท่ากับ 0.538, GFI เท่ากับ 0.999, AGFI เท่ากับ 0.994, RMR เท่ากับ 0.015 และ RMSEA เท่ากับ
0.000 และ 3) ปั จ จั ย แรงผลั ก ดั น ทางธุ ร กิ จ 5 ประการ มี ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 0.431,
0.328, 0.405, 0.044, 0.244 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค-สแคว์เท่ากับ 4.21, P-Value เท่ากับ 0.519, GFI
เท่ากับ 0.999, AGFI เท่ากับ 0.993, RMR เท่ากับ 0.022 และ RMSEA เท่ากับ 0.000
คําสําคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน, หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
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ABSTRACT
This research aimed to conduct the confirmatory factor analysis of factors
affecting competitiveness of Thailand OTOP (One Tambon One Product) products.
The sample group consisted of 480 business operators in the central region of Thailand.
Findings emerged from the following factors:
1) Cooperative network, which have factor loading of 0.370, 0.413, 0.430,
0.348 and respectively, The model was consistent with empirical data, with chi-square
equals to 0.64, P-Value equal to 0.424, and Indicators GFI 0.999, AGFI 0.993, RMR 0.002
and RMSEA were 0.000
2) Diamond model, which have factor loading of 0.102, 0.049, 0.647, 0.345
and respectively, The model was consistent with empirical data, with chi-square equals
to 1.24, P-Value equal to 0.538, and Indicators GFI 0.999, AGFI0.994, RMR 0.015 and
RMSEA were 0.000
3) The five forces, which have factor loading of 0.431, 0.328, 0.044, 0.244 and
respectively, The model was consistent with empirical data, with chi-square equals to
4.21, P-Value equal to 0.519, and Indicators GFI 0.999, AGFI0.993, RMR 0.022 and RMSEA
were 0.000
Keywords: Competitiveness, OTOP
บทนํา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่รุนแรงขึ้น จนส่งผลให้องค์กรหลายองค์กรไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้ในรูปแบบเดิมทําให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ เช่นเดียวกันกับการ
สร้างธุรกิจใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้การแข่งขันไม่ได้
จํากัดอยู่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้ขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลต่อการแข่งขันได้
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการแข่งขันกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้องค์กรขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้ประกอบการชุมชนจําเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งตอบสนองกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอดจน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่ง
ของผู้ประกอบการและองค์กร ในการสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ในภาวการณ์ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น หาก
ผู้ประกอบการหรือองค์กรไม่ให้ความสําคัญกับรูปแบบความสามารถในการแข่งขัน อาจส่งผลให้องค์กร
ไม่สามารถแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ จึงเป็นความท้าทายที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนในธุรกิจ OTOP ที่จะต้อง
เรียนรู้ และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเปิดเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน ที่จะมี
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ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ หรือแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจที่ท้าท้ายและประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป (ที่มา : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.). 2557 : 2)
สํ า หรั บ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) ในปั จ จุ บั น มี ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ ขึ้ น
ทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยอยู่เป็นจํานวนมาก อาจจะได้รับผลกระทบจาก
คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาต้นทุนสูง หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกัน
ได้เข้ามาวางจําหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลายและ
มีอํานาจในการต่อรองสูง ซึ่งนําไปสู่การกดดันทางราคา จึงทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการ
แข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและเกิดต้นทุนในการปรับตัว อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ
กําลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้าที่เป็นธรรมชาติ สินค้าที่อิงกับวัฒนธรรม สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็น
เอเชีย จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้สินค้า OTOP สามารถได้รับประโยชน์ และมีช่องทางการจําหน่ายมาก
ขึ้น พร้อมทั้งมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP
ประเทศไทย” ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ต้องเร่ง
พัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค และทําให้
ผู้ผลิตสินค้า OTOP มีความสามารถในการดําเนินธุรกิ จและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูล ค่าเพิ่ม ให้
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และธุรกิจมีการปรับการพัฒนา
กลยุทธ์ไว้พร้อมกับการแข่งขันตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ OTOP ประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ OTOP ในประเทศไทย 3 ด้าน ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือ สภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน
และแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการวิจัย “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง OTOP ในเขตภาคกลาง
ที่ขึ้นทะเบียนคัดสรรจากกรมพัฒนาชุมชน จํานวน 480 ราย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล Version 9.2 (Invoice No. DP-16-09171616768) มีเกณฑ์ในการวัดค่าดัชนีความความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ดังนี้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการวัดค่าดัชนีความความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ดัชนีความสอดคล้อง
Chi-Square (  2 )
(  2 / df)

ระดับความสอดคล้อง
มี ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ มากกว่ า
0.05
โดยมีค่า (p-value > 0.05)
ค่ า สั ด ส่ ว นไค-สแควร์ น้ อ ย
กว่า 2
RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า
0.07
GFI ควรมีค่ามากกว่า 0.90

RMSEA (Root Mean Square Error
of Approximation)
GFI (Goodness of Fit Index)
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
AGFI (Adjusted Goodness of Fit AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95
Index) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้
RMR ( (Root Mean Square
โมเดลมีค่า RMR จะมีขนาด
Residual)
เล็ก
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วน
เหลือ
SRMR (Standardized Root Mean
Square Residual) ดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือ
มาตรฐาน
NFI (Normed Fit Index)
NNFI (Non-Normed Fit Index)
หรือ
ดัชนีTucker-Lewis Index (TLI)
CFI (Comparative Fit Index) ดัชนี
วัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ

ที่มา : กันต์ฤทัย คลังพหล, (2552).

SRMR ควรมีค่าน้อยกว่า
0.08

คําอธิบาย
ต้องดูประกอบกับดัชนีอื่น ๆ อาจเกิด
ความลําเอียงเนื่องจากขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ปรั บ ตามขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ถ้ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมากควรใช้เกณฑ์ 2:1
น้อยกว่า 0.03 มีความสอดคล้องดีมาก
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่ายิ่งมากแสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องดี
ค่าอาจจะมากกว่าช่วง 0 ถึง 1
เป็นค่าเฉลี่ยกําลังสองระหว่างผลต่าง
ของส่ ว นที่ เ หลื อ ของความแปรปรวน
ร่ ว ม ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง กั บ ค ว า ม
แปรปรวนร่ ว มที่ ป ระมาณ ไม่ ใ ช่ ค่ า
มาตรฐาน
ค่ า SRMR มาตรฐานง่ า ยต่ อ การแปล
ความหมาย

NFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95

ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ข นาดเล็ ก มี
แนวโน้มที่จะประมาณค่าเกินจริง
NNFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95 ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อาจมีค่าเกินช่วง 0
ถึง 1 เหมาะสําหรับข้อมูลที่สมมติขึ้น

CFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95

เป็นค่ามาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง
1
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ผู้วิจัยได้ทําการวิจัย “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย” โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความสามารถในการแข่ ง ขันของธุรกิจ
OTOP ประเทศไทย
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขัน OTOP ประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ค่าเฉลี่ย
1. ตัวแปรปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ
1.1 ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ
3.73
1.2 ปัจจัยนวัตกรรม
3.64
1.3 ปัจจัยบทบาทภาครัฐ
3.66
1.4 ปัจจัยความรู้
3.68
รวม
3.66
2. ตัวแปรปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน
2.1 ปัจจัยการดําเนินงาน
2.97
2.2 ปัจจัยเงื่อนไขความต้องการของตลาด
2.67
2.3 ปัจจัยอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.00
2.4 ปัจจัยกลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน 2.92
รวม
2.89
3. ตัวแปรปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
3.1 ปัจจัยการคุมคามของผู้เข้ามาใหม่
2.97
3.2 ปัจจัยการแข่งขันระหว่างธุรกิจ
2.95
3.3 ปัจจัยอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
2.93
3.4 ปัจจัยการคุมคามของสินค้าทดแทน
3.01
3.5 ปัจจัยอํานาจการต่อรองผู้ขายวัตถุดิบ
2.92
รวม
2.96

S.D.

แปลผล

0.57
0.61
0.63
0.59
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.80
0.73
0.93
0.87
0.46

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.87
0.88
0.93
0.96
0.94
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน OTOP ประเทศไทย มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยดังนี้ ปัจจัยด้านเครือข่ายความร่วมมืออยู่ในระดับมาก ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการอยู่
ในระดับปานกลาง และ ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
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สัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย
ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก
Cooperate แทน
ตัวแปรปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวแปรย่อยข้อมูลเชิงประจักษ์
NET หมายถึง
ปัจจัยเครือข่าย
INN
หมายถึง
ปัจจัยนวัตกรรม
GOV หมายถึง
ปัจจัยบทบาทภาครัฐ
KM
หมายถึง
ปัจจัยความรู้
ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก
Diamond แทน
ตัวแปรปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน
ตัวแปรย่อยข้อมูลเชิงประจักษ์
PRO หมายถึง
ปัจจัยการดําเนินงาน
CON หมายถึง
ปัจจัยเงื่อนไขความต้องการตลาด
IND
หมายถึง
ปัจจัยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
STU หมายถึง
ปัจจัยกลยุทธ์ โครงสร้าง การแข่งขัน
ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก
FiveForce แทน
ตัวแปรปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
ตัวแปรย่อยข้อมูลเชิงประจักษ์
THR หมายถึง
ปัจจัยการคุมคามของผู้เข้ามาใหม่
COM หมายถึง
ปัจจัยการแข่งขันระหว่างธุรกิจ
NEG หมายถึง
ปัจจัยอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
REP หมายถึง
ปัจจัยการคุกคามสินค้าบริการทดแทน
SUP หมายถึง
ปัจจัยอํานาจการต่อรองผู้ขายวัตถุดิบ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของปัจจัยที่มีผลต่อผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย
ตารางที่ 3 แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย
r
NET
INN
GOV
KM
PRO
CON
IND
STU
THR
COM
NEG
REP
SUP
MEAN
S.D.

NET

INN

GOV

KM

PRO

Correlations
CON IND

STU

THR

1
.428**
1
**
**
.442 .624
1
.379** .406** .385**
1
1
.000 -.016 .036 -.002
.020 .095** .076 .013 .039
1
**
*
*
*
.175
.113 .100
.045 .091 -.047*
1
*
.105
.021 .071 .004 .050 -.041 .275**
1
**
**
.063 -.009 -.035 .000 .078 -.022 .215 .249
1
.003 .047 .010 -.052 .043 -.017 .157** .193** 171**
-.028 -.031 -.008 .012 .013 -.004 .081 -.029 .206**
-.047 .025 .026 .052 -.035 -.029 .057 .031 .013
.004 -.017 .016 -.037 .150** -.007 .113** .174** .158**
3.73 3.64 3.66 3.68 2.97 2.67 3.00 2.92 2.97
0.57 0.61 0.63 0.59 0.80 0.73 0.93 0.87 0.87
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

COM

NEG

REP

SUP

1
.003
.086
1.000
2.95
0.88

1
.068
.087
2.93
0.93

1
-.037
3.01
0.96

1
2.92
0.94

จาตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของปัจจัยที่มีผลต่อผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย พบว่า ตัวแปรปัจจัยเครือข่าย ปัจจัย
นวัตกรรม ปัจจัยบทบาทภาครัฐ และปัจจัยความรู้ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.379 – 1.000 ส่วนตัวแปรปัจจัยการดําเนินงาน และปัจจัยเงื่อนไขความต้องการตลาด
ไม่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนตัวแปรปัจจัยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยกลยุทธ์ โครงสร้าง และ
การแข่งขัน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง -0.047 – 1.000 ส่วนปัจจัย
การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ ปัจจัยการแข่งขันระหว่างธุรกิจ ปัจจัยอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ ปัจจัย
การคุมคามของสินค้าบริการทดแทน และปัจจัยอํานาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ ไม่มีความสัมพันธ์
กัน และมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรอยู่ระหว่าง 2.67 ถึง 3.73 และมีค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.57 ถึง 0.97
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย โดยแสดงได้ดังตารางที่ 4 – 6 ดังต่อไปนี้
สมมติฐานตัวแบบที่ 1 โมเดลปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ
H0: โมเดลปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
H1: โมเดลปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ ตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
เพื่อให้ทราบลักษณะแจกแจงและการกระจายของตัวแปรสังเกตได้
Factor Skewness Kurtosis
NET
-0.612
1.356
INN
-0.141
0.008
GOV
-0.004
1.881
KM
0.505
0.452
Relative Multivariate Kurtosis = 0.924

Skewness
Z Score P value
-5.137
0.000
-1.266
0.206
-4.964
0.000
-0.033
0.973

Kurtosis
Z Score
P value
3.986
0.000
0.142
0.887
4.851
0.000
1.813
0.070

Skewness and Kurtosis
Chi-Square
P value
42.276
0.000
1.623
0.444
48.174
0.000
3.289
0.193

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า Relative Multivariate Kurtosis = 0.924 แสดงว่า ข้อมูลที่ทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีลักษณะเบ้ซ้าย และโด่งทางขวาเล็กน้อยซึ่งข้อมูลมีการแจกแจง
ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ จึงถือว่าไม่ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ (Cooperation Networks)
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จากภาพที่ 1 พบว่ า ปั จ จั ย เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ (Cooperate network) มี ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.370, 0.413, 0.430, 0.348 ตามลําดับ ซึ่งส่งผลต่อตัวแปรสังเกตทุกตัวในทิศ
ทางบวก มีค่า p-value ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.424 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.05) ผ่านเกณฑ์, ค่า
ไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากับ 0.64 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 1 ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ (  2 /df) เท่ากับ
0.64 (เกณฑ์ ที่ กํ า หนด<2) ผลผ่ า นเกณฑ์ , ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 (เกณฑ์ที่กําหนด < 0.07) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
(GFI) เท่ากับ 0.999 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.90) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.993 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.95) ผลผ่านเกณฑ์, ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ0.005 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.08) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.000 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.95) ผลผ่านเกณฑ์ ซึ่งทุก
ค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ
เชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่กําหนดไว้
สมมติฐานตัวแบบที่ 2 ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน
H0: โมเดลปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
H1: โมเดลปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน ตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงานที่ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบให้ทราบลักษณะแจกแจงและการกระจายของตัวแปรสังเกตได้
Skewness
Factor Skewness Kurtosis Z Score P value
PRO
0.505
-0.934
4.334
0.000
CON
1.498
1.563
10.196
0.000
IND
0.743
-0.879
6.059
0.000
STU
0.809
-0.703
6.499
0.000
Relative Multivariate Kurtosis = 1.019

Kurtosis
Z Score
P value
-8.390
0.000
4.352
0.000
-7.369
0.000
-4.914
0.000

Skewness and Kurtosis
Chi-Square
P value
89.187
0.000
122.897
0.000
91.010
0.000
66.386
0.000

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า Relative Multivariate Kurtosis = 1.019 แสดงว่า ข้อมูลที่ทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีลักษณะเบ้ซ้าย และโด่งทางขวาเล็กน้อยซึ่งข้อมูลมีการแจกแจง
ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ จึงถือว่าไม่ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน (Diamond model)
จากภาพที่ 2 พบว่า ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน (Diamond model) ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.120, 0.049, 0.647, 0.345 ตามลําดับ ซึ่งส่งผลต่อตัวแปรสังเกตทุกตัวในทิศ
ทางบวก มีค่า p-value ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.538 (เกณฑ์ท่กี ําหนด>0.05) ผ่านเกณฑ์, ค่า
ไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากับ 1.24 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 2 ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ (  2 /df) เท่ากับ
0.62 (เกณฑ์ ที่ กํ า หนด<2) ผลผ่ า นเกณฑ์ , ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 (เกณฑ์ที่กําหนด < 0.07) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
(GFI) เท่ากับ 0.999 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.90) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.994 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.95) ผลผ่านเกณฑ์, ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.015(เกณฑ์ที่กําหนด>0.08) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.000 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.95) ผลผ่านเกณฑ์ ซึ่งทุก
ค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการ
ดําเนินงาน สมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้
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สมมติฐานตัวแบบที่ 3 ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
H0: โมเดลปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
H1: โมเดลปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ ตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตารางที่ 6 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแรงผลักดันทางธุร กิจ 5 ประการ ที่ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบเพื่อให้ทราบลักษณะแจกแจงและการกระจายของตัวแปรสังเกตได้
Factor Skewness Kurtosis
THR
0.614
-1.041
COM
0.714
-0.915
NEG
0.832
-0.800
REP
0.613
-1.188
SUP
0.922
-0.582
Relative Multivariate Kurtosis = 0.905

Skewness
Z Score P value
5.149
0.000
5.859
0.000
6.647
0.000
5.144
0.000
7.208
0.000

Kurtosis
Z Score
P value
-10.880
0.000
-8.021
0.000
-6.154
0.000
-16.612
0.000
-3.657
0.000

Skewness and Kurtosis
Chi-Square
P value
144.887
0.000
98.654
0.000
82.057
0.000
302.409
0.000
65.332
0.000

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า Relative Multivariate Kurtosis = 0.905 แสดงว่า ข้อมูลที่ทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีลักษณะเบ้ซ้าย และโด่งทางขวาเล็กน้อยซึ่งข้อมูลมีการแจกแจง
ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ จึงถือว่าไม่ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ตัวแปรแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ (Five force model)
จากภาพที่ 3 พบว่ า ปั จ จั ย แรงผลั ก ดั น ทางธุ ร กิ จ 5 ประการ (Five Force) ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.431, 0.328, 0.405, 0.044, 0.244 ตามลําดับ ซึ่งส่งผลต่อตัวแปรสังเกตทุก
ตัวในทิศทางบวก มีค่า p-value ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.519 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.05) ผ่าน
เกณฑ์, ค่าไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากับ 4.21 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 5 ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ (  2 /df)
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เท่ากับ 0.84 (เกณฑ์ที่กําหนด<2) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 (เกณฑ์ที่กําหนด < 0.07) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
(GFI) เท่ากับ 0.996 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.90) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.989 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.95) ผลผ่านเกณฑ์, ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.022 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.08) ผลผ่านเกณฑ์, ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.000 (เกณฑ์ที่กําหนด>0.95) ผลผ่านเกณฑ์ ซึ่ง
ทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยแรงผลักดันทาง
ธุรกิจ 5 ประการ เชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1) ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน OTOP ประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้
ปัจจัยด้านเครือข่ายความร่วมมืออยู่ในระดับมาก ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการอยู่ในระดับ
ปานกลาง และ ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของปัจจัยที่มีผลต่อผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย พบว่า ตัวแปรปัจจัยเครือข่าย ปัจจัยนวัตกรรม ปัจจัย
บทบาทภาครัฐ และปัจจัยความรู้ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.379
– 1.000 ส่วนตัวแปรปัจจัยการดําเนินงาน และปัจจัยเงื่อนไขความต้องการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์
กัน ส่ วนตัวแปรปัจจัยอุ ตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้อง และปัจจัยกลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขัน มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง -0.047 – 1.000 ส่วนปัจจัยการคุกคาม
ของผู้เข้ามาใหม่ ปัจจัยการแข่งขันระหว่างธุรกิจ ปัจจัยอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ ปัจจัยการคุมคาม
ของสินค้าบริการทดแทน และปัจจัยอํานาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ ไม่มีความสัมพันธ์กัน และมี
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอยู่ระหว่าง 2.67 ถึง 3.73 และมีค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง
0.97
3) ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ OTOP ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า : โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง แสดงว่า
ให้เห็นว่า ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ มีความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ (Mukhamad Najib, et. al., 2014), Juan A.Tamayo, et. al., (2015). (ปราณี
ตปณียวรวงศ์. 2525) และแนวคิดของ (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2558) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Cooperation Networks) เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการประสานงาน
และสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคล และองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ข่าวสาร
และทรัพยากรระหว่างกัน เพื่อขยายไปสู่การดําเนินงาน และเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในและ
การดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ ส่วน 2) ปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมในการดําเนินงาน มีความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ (Michael E. Porter, 1990), (ณัฏฐพันธ์ เขจรนัน ทน์, 2552) และสอดคล้ องกั บงานวิจั ย ของ
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อภิญญา ศักดาศีโรรัตน์. 2550) ที่ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการดําเนินงานของ
องค์กรธุรกิจตามแบบ Diamond Model ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการ
ดําเนินงานขององค์การธุรกิจ และเป็นแนวทางการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดย
การประกอบธุรกิจจะต้องวิเคราะห์ถึง ปัจจัยการดําเนินงาน เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างและการแข่งขัน ซึ่งทําให้การ
ดําเนินงานของธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และ 3) ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ มี
ความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Michael E. Porter,
1980), (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552), และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ศักดาศีโรรัตน์.
2550) ที่ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรธุรกิจ ต้องมีแรงผลักดันทางธุรกิจตามแบบ Five
Force Model ซึ่ งเป็นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่ อความสามารถในการแข่งขันและการดําเนินงานของ
องค์การธุรกิจ และเป็นแรงผลักให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ โดยต้องพิจารณา
ถึงแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ปัจจัยด้วยกัน เช่น การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ การแข่งขันระหว่างธุรกิจ
อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ การคุกคามของสินค้าทดแทน และอํานาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ จะ
เห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กและศึกษาความสัมพันธ์ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปจํานวน 400 คน
และเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Sampling) ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านการแนะนําและการอ้างถึง ด้านสื่อสารปาก
ต่อปาก และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่
และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, สินค้าแม่และเด็ก, การตัดสินใจซื้อ
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ABSTRACT
This research aims to study the difference of demography characteristics
factors affecting to mother and child products purchasing decision trend and to study
the correlation of online social media affecting to mother and child products
purchasing decision trend of consumers in Bangkok. The quantitative study was used
in this research. The data collection was carried out by questionnaires. The sample of
400 consumers in Bangkok Metropolis aged up to 20 years old have been chosen as a
multi-single sampling for this research.
The research findings are as follows:
1. The demography characteristics with difference in gender, age, education
level, occupation, monthly incomes and social media categories have difference
influencing on mother and child products purchasing decision trend of consumers in
Bangkok at the 0.05 statistical significant levels.
2. Online social media in term of recommendation and reference, word of
mouth communication and self-efficacy have correlated with mother and child
products purchasing decision trend of consumers in Bangkok at the 0.05 statistical
significant levels.
Keywords: Social Network, Mother and Child Products, Purchasing Decision
บทนํา
นักการตลาดที่ทําการตลาดสําหรับแม่และเด็กมักจะมีคําถามหลัก ๆ ที่สําคัญอยู่ไม่กี่คําถาม
เช่น ในการโฆษณา กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายควรจะเป็นเด็กหรือแม่หรือทั้งคู่ บรรจุภัณฑ์และสถานที่
ควรดึงดูดแม่หรือเด็กหรือทั้งคู่ เราควรจะทําการวิจัยกับกลุ่มใดคําตอบจากคําถามเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ
ผู้บริโภคสี่ตาสี่ขาจะทําการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิต-ภัณฑ์หรือบริการอย่างไร ซึ่งนักการตลาดมักจะ
ต้องการความมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มแม่และเด็กได้เป็นอย่างดี คําตอบที่ได้มา คือ ทําอย่างไรก็
ได้ให้แม่และเด็กมีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย (นภวรรณ คณานุรักษ์, 25 ตุลาคม 2559) โดยการทํา
การตลาดสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กในปัจจุบันถือว่ามีการเติบโตขึ้นตามไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไปแม้ภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างชะลอตัวแต่ด้วยไลฟ์สไตล์พ่อแม่ยุคใหม่โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้น
กลางในเมือง ที่มีลูกน้อยลงทําให้มีการใช้เงินกับลูกๆแต่ละคนมากขึ้น อันส่งผลให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นทุก
เซ็กเมนต์และมี โอกาสขยายตัวอีกมหาศาลสังเกตได้จากสินค้าจํานวนมากที่แตกไลน์เข้ามาเจาะกลุ่ม
เด็กโดยเฉพาะ ซึ่งต่อเนื่องมาถึงธุรกิจสื่อต่างๆโดยเฉพาะค่ายทีวีที่เปิดตัวรายการและช่องเด็กเข้ามา
รองรับสปอนเซอร์ ต่างๆที่ใช้เงินโฆษณากับกลุ่มพ่อแม่และเด็กมากขึ้น โดยคุณชนิดา อินทรวิสูตร
กรรมการผู้จัดการบริษัท รักลูก กรุ๊ป จํากัด เปิดเผยถึงธุรกิจประเภทนี้คือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็ก
ออกมาต่อเนื่องโดยเฉพาะวัย 3-12 ปีที่อยู่ในช่วงพัฒนาทักษะต่างๆ ทําให้ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก สถาบันเสริมทักษะต่างๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก ในส่วนตลาดสินค้าแม่และเด็กมีมูลค่าราว
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34,800 ล้านบาทแบ่งเป็นเสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก 10,000 ล้านบาทผ้าอ้อม 8,000 ล้านบาทเสื้อผ้า
เด็กในห้าง 1,200-1,300 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ของใช้ ส่วนบุคคล 2,000 ล้านบาท นมชนิดผงและน้ํา
มูลค่า 13,500 ล้านบาท (ชัยภัทร พิพัฒนาไพบูรณ์, 2558: 2)
และเมื่อการเติบโตของตลาดแม่และเด็กมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ประกอบกับการ
เติบโตของเทคโนโลยี ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการหาข้อมูลสินค้าต่างๆผ่านทางเว็บไซด์
เพิ่มขึ้นอีกทั้งอินเตอร์เน็ตยังเป็นระบบเครือข่ายที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง สามารถ
ตอบโต้กันได้ทันที และด้วยเหตุนี้เองทําให้หลายๆ ธุรกิจมีแนวความคิดในการนําเอาสังคมออนไลน์
(Social Network) มาเป็นสื่อทางการตลาด (Social Media) ที่สามารถสร้างประสิทธิภาพด้านการ
สื่อสาร เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมการตัดสินค้าซื้อจากการได้ค้นคว้าข้อมูล ไม่ว่าจะผ่าน
ทางตั ว แทนขาย หน้ า ร้ า น และเว็ บ ไซต์ เ นื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคมั ก จะต้ อ งการข้ อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ทํ า ให้
จําเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลต่างๆ มาก่อนจะทําการตัดสินใจซื้อสินค้าและในส่วนของสินค้าแม่และเด็กก็
จัดเป็นสินค้าหนึ่งที่ธุรกิจได้นําเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงเป็นช่อง
ทางการจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าด้วย (ปิยะ วาราบุญทวีสุข(2555),วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณและคณะ,
2556: 39-40)
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า การวิ จั ย สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กทางสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแม่และเด็กสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การเลือกประเภทสินค้าที่
ควรนํามาจัดจําหน่ายได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
วิธีการวิจัย
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษาและ
การศึกษาครั้งนี้ได้ดําเนินตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประกรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่า งที่ใ ช้ในการวิจัย กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด
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ตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า
74) ทําให้ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกําหนด
คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-state Sampling) ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร เป็น 6 กลุ่มการปกครอง
โดยสุ่มจับฉลากจาก 6 กลุ่มให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุม่ เจ้าพระยา กลุ่มบูรพา กลุม่ ศรีนครินทร์
และ กลุ่มกรุงธนใต้
ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนดให้เลือก
เก็บตัวอย่างจากทั้ง 4 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตดอนเมือง เขตมีนบุรี เขตตลิ่งชัน เขตละ 100 ชุด
ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มแบบกําหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล จากผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถามและจะ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ทําการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล สื่อสังคม
ออนไลน์ การตัดสินใจซื้อสินค้า ประกอบด้วย 3ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะของ
คําถามจะเป็นปลายปิด (Close-ended question) คําถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice)
และให้เลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแนะนําและการอ้างถึง
ด้านสื่อสารปากต่อปาก และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง รวมทั้งหมด 19 ข้อ โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale)
โดยกําหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และกําหนดให้แต่ละมี 5 ตัวเลือก
ส่ ว นที่ 3 แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ เหตุผลการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประเภท
สินค้าที่เลือกซื้อ ลักษณะการซื้อสินค้าและแนวโน้มในอนาคตที่จะซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมทั้งหมด 17 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (interval Scale) เป็นการวัด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale) โดยกําหนดเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และ
กําหนดให้แต่ละมี 5 ตัวเลือก
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสําหรับวัดการวิจัย ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ให้คําชี้แนะและทําการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และส่วนที่ 3 แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง
1.00
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการ
ทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จํานวน 30 คน เนื่องจาก
เครื่องมือที่ใช้มลี ักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale)จึงต้องนํามาทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลและนําข้อบอกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปใช้ในการ
เก็บข้อมูล (เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และศิวกร อโนรีย์, 2559: 1562) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.7791 แสดงว่าเครื่องมือ
มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
3.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่1 การวิเคราะห์
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยคํานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ แนวโน้ ม การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภค และแนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแม่และเด็กที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ด้วยวิธีทางสถิติดังต่อไปนี้
3.2.1 การทดสอบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ส ถิติ Independent samples
t-test เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็น เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ด้วยค่า Sig.
หากค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.2.2 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product moment Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแนะนําและการอ้างถึง ด้านสื่อสารปากต่อปาก และด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก ของผู้ บ ริ โ ภคใน
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กรุงเทพมหานคร ด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54 มี อ ายุ 36 - 40 ปี (ร้ อ ยละ 32.8) มี ก ารศึ ก ษาระดับ
การศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ43) อาชีพข้าราชการ (ร้อยละ49) มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท
(ร้อยละ 44.3) และประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็ก
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 40.5 ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อสื่อสังคม
ออนไลน์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับมาก และเมือแยกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การแนะนําและการอ้างถึ ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.85 (S.D.=0.41) รองลงมาด้านการรั บรู้
ความสามารถของตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (S.D. = 0.67) และน้อยที่สุดด้าน
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.81)
ส่ ว นที่ 3 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อสื่อสังคมออนไลน์ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมือแยกออกเป็นรายด้านพบว่า ประเภท
สินค้าที่เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.56 (S.D. =0.27) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาลักษณะ
การซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (S.D. = 0.77) อยู่ในระดับ
มากที่สุด เหตุผลการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (S.D.
= 0.34) อยู่ในระดับการตัดสินใจซื้อมาก และน้อยที่สุดคือ แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็ก
ในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 (S.D. = 0.79) อยู่ในระดับการตัดสินใจซื้อปานกลาง ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้า
แม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยจําแนกออกเป็น
1. เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ t-Test
n = 400
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแม่และเด็ก
การตัดสินใจซื้อ

t-test for Equality of Means
เพศ

X

S.D.

t

df

Mean
Different

p

ชาย
หญิง

4.28
4.11

024
0.28

6.467

398

0.17

0.000

* ระดับนัยสําคัญ 0.05

จากตารางที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent samples t-test พบว่า มีค่า
Sig. เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กที่
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
2. อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และสื่ อ สัง คมออนไลน์ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ One-Way ANOVA
แนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อ
สินค้าแม่และเด็ก

การตัดสินใจซื้อ

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน

df

SS

ระหว่างกลุ่ม
อายุ
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ระดับ
ภายในกลุ่ม
การศึกษา
รวม
ระหว่างกลุ่ม
อาชีพ
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รายได้
ภายในกลุ่ม
รวม

5
394
399
2
397
399
5
394
399
3
396
399

6.589
24.348
30.937
2.459
28.478
30.937
3.312
27.625
30.937
5.168
25.768
30.937

ปัจจัย
ส่วน
บุคคล

n = 400
ANOVA
MS

F

p

1.318
0.062

21.323

0.000

1.229
.072

17.139

0.000

.662
.070

9.446

0.000

1.723
.065

26.474

0.000

* ระดับนัยสําคัญ 0.05

จากตารางที่ 1.2 อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) พบว่ามีค่า Probability
(p) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก ที่แ ตกต่ า งกั น ณ ระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 : สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และ
เด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 การทดสอบตัวแปรด้วยสถิติ Pearson Product moment Correlation Coefficient
n = 400
สื่อสังคมออนไลน์
การแนะนําและการอ้างถึง
สื่อสารปากต่อปาก
การรับรู้ความสามารถของตนเอง

แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็ก
R
Sig
-0.494
.000
-0.430
.000
-0.431
.000

* ระดับนัยสําคัญ 0.05

โดยจําแนกออกเป็น
1. สื่อสังคมออนไลน์ด้านการแนะนําและการอ้างถึงมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กโดยใช้สถิติ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product
moment Correlation Coefficient) พบว่ า ด้ า นการแนะนํ า และการอ้ า งถึ ง โดยรวมมี ค่ า Sig. (2tailed) เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า สื่อสังคมออนไลน์ในด้านการแนะนําและการอ้างถึง มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้ ม การซื้ อ สิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.494 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการแนะนําและการอ้างถึง
2. สื่อสังคมออนไลน์ด้านสื่อสารปากต่อปากมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแม่และเด็กโดยใช้สถิติ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment
Correlation Coefficient) พบว่า ด้านสื่อสารปากต่อปากโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยก่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สื่อ
สังคมออนไลน์ในด้านการด้านสื่อสารปากต่อปาก มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้าแม่และเด็ก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.430 แสดงว่า ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางตรงกันข้ามการสื่อสารปากต่อปาก
3. สื่อสังคมออนไลน์ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก โดยใช้ ส ถิ ติ สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson
Product moment Correlation Coefficient) พบว่า ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในสื่อ
สังคมออนไลน์โดยรวม ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในสื่อ
สังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้าแม่และเด็ก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.431 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง ในทิศทางตรงกันข้ามกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลจากการวิจัย เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแม่และเด็กที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่
และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกเป็น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36 - 40 ปี การศึกษาระดับ
การศึกษาปริญญาโท อาชีพข้าราชการ มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท และประเภทของสื่อสังคม
ออนไลน์ มี ผ ลต่ อแนวโน้ ม การตั ดสิ น ใจซื้อสิ นค้ าแม่แ ละเด็ก ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่ สุ ด คื อ
Facebook ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลัฏฐ์ เกริกไกวัลธ์. (2556). ได้ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติ
และการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ช้อปปิ้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้มการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ช้อปปิ้งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,450 – 26,449
บาท และมีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกับ สุนิฎฐา ภู่พงศ์พันธ์. (2555). ได้ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติ
และความตั้งใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซด์พาณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพที่แตกต่าง
กั น มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจซื้อ คู ป องส่ ว นลดค่า สิ นค้ า และบริ ก ารผ่า นเว็ บ ไซด์ พ าณิช ยกรรมทางสังคม
ออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น หากธุรกิจ
จัดจําหน่ายสินค้าสําหรับแม่และเด็กควรคํานึงถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายคือ ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง28 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท อาชีพข้าราชการและพนักงานบริษัท
มีรายได้ระห่าง 16,450 – 35,000 บาท เป็นกลุ่มหลักที่จะทํากิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ไปยังคน
กลุ่มนี้และต้องคํานึงถึงลักษณะความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค
จึงควรเลือกวิธีการทําการตลาดที่เหมาะตามแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันนี้ด้วย
สมมติฐานที่ 2 : สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และ
เด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านการแนะนําและการอ้างถึง
ด้านสื่อสารปากต่อปาก และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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โดยด้านการแนะนําและการอ้างถึง มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้าแม่และเด็ก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.494 แสดงว่า ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับธนกฤต วงศ์มหา
เศรษฐ์ (อ้างถึงในจิดาภา สดสี, 2559: 16) ได้ให้ความหมายของการแนะนําและการอ้างถึง เป็น
แนวความคิดพื้นฐานในที่จะนําสื่อประเภทดิจิทัล อาทิ สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ ที่มีอยู่มาสร้างสิ่งที่
ดึงดูดให้ผู้ใช้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรม และHajli (อ้างถึงในจิดาภา สดสี, 2559: 16) ได้ให้
ความหมายของการแนะนําและการอ้างถึง ไว้ว่าเป็นลักษณะของข้อเสนอแนะและการเอาผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ได้ทําการสร้างขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจในการใช้สื่อประเภท
ดิจิทัลเพื่อให้สามารถสร้างความน่าสนใจและความดึงดูดใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ แต่
ทั้งนี้ ต้องระวังหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีความทนทาน มีลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน หรือ
สามารถหาสินค้าอื่นๆ ทดแทนได้ การแนะนําและการอ้างถึง อาจไม่ส่งผลต่อการกระตุ้นให้ได้มากหาก
วิธีการหรือข้อความของข่าวสารที่ได้แนะนําไปนั้นไม่มีความน่าสนใจ
จากผลการวิจัยของสมมติฐานในข้อนี้ผู้ประกอบการที่จัดจําหน่ายสินค้าแม่และเด็กสามารถ
นําข้อมูลไปใช้เพื่อใช้วางแผนงานเกี่ยวกับการแนะนําและการอ้างถึง ในการที่ผู้จัดจําหน่ายจะทําการ
นําเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เห็นถึงความจําเป็นในการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งอาจจะต้องมีวิธีการใน
การนําเสนอที่แปลก ดึงดูดใจ และสามารถเชื่อถือได้ หรือสามารถตอบปัญหาของผู้บริโภคต่อการ
ต้องการซื้อสินค้าแม่และเด็กให้ได้
ด้านสื่อสารปากต่อปากมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.430 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางตรงกันข้ามสื่อสังคมออนไลน์ในด้านการด้านสื่อสาร
ปากต่อปาก ซึ่งสอดคล้องกับ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (อ้างถึงในจิดาภา สดสี, 2559: 16) ได้กล่าวถึง
ยุคเว็บ 2.0 เป็นการสื่อสารระหว่างผู้สร้างเว็บกับผู้ที่ใช้เว็บแบบตอบโต้กันไปมาได้ เรียกว่า การสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-way Communication) ซึ่ ง เนื้ อ หาบนเว็ บ นั้ น นอกจากผู้ ส ร้ า งเว็ บ จะเป็ น คน
นําเสนอข้อมูลแล้ว ผู้ที่เข้ามาอ่านก็สามารถสร้างเนื้อหาหรือตอบโต้กันเองได้และมีการสื่อสารกันเป็น
จํานวนมากจาก 1 ไปเป็น 2 3 จนกลายเป็นสังคมเครือข่าย (Social Networking) ซึ่งลักษณะของ
การสื่อสารกันนั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใ ช้งาน การแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีในลักษณะของการ
ร่วมกันผลิตเนื้อหาและข้อมูลภายในเว็บ การร่วมกันสร้างสรรค์ (Co-Creation) ขยาย (Extend) และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Connect) ระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
และเป็ น รู ป แบบที่ มี ค วามเฉพาะตั ว ของแต่ ล ะบุ ค คล เช่ น Wikipedia Weblog Facebook Hi5
YouTube Myspace Twitter เป็นต้น หรืออาจจะเรียกลักษณะของการสื่อสารแบบปากต่อปากใน
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ว่ า เป็ น การสื่ อ สารแบบ Viral Marketing Viral Marketing เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ในการทํ า
การตลาดผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันในต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภครวมทั้งในประเทศไทย
ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเพราะเป็นการทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งมี
ต้นทุนที่ต่ําและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาแบบอื่นๆ อีกทั้งพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่แต่ก่อนผู้บริโภคทําได้แค่รับสารเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันผู้บริโภค
สามารถสร้างข่าวสารและกระจายข่าวสารได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้
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เหตุผลที่ทําให้แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ Viral Marketing ในการทําการตลาด คือ การปรับตัวให้เข้ากับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทุกวันนี้การโฆษณาชวนเชื่อของแบรนด์ต่างๆ ไม่ทรงพลังเหมือนอย่าง
เมื่ อก่อนเมื่อผู้บริ โภคมีทางเลือกที่มากขึ้นทั้งในเรื่ องของสินค้ าและการใช้สื่อ เพราะฉะนั้น Viral
Marketing ที่ใช้คนใกล้ตัวหรือคนรอบๆข้างตัวผู้บริโภคเองเป็นสื่อในการส่งต่อข้อความของแบรนด์
สามารถสร้างความน่ าเชื่ อถือได้มากกว่าโฆษณาชวนเชื่อของแบรนด์ ได้ (นิ ตยา ฐานิ ตธนกร, 25
ตุลาคม 2559).
จากผลการวิจัยในสมมติฐานข้อนี้ ธุรกิจจําเป็นต้องระวังในการเลือกใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อ
อย่ า ง Viral Marketing ที่ จํ า นํ า มาช่ ว ยในการทํ า การตลาดเนื่ อ งจากสื่ อ เหล่ า นี้ เ ป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถ
เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือสามารถบอกปากต่อปากได้อย่างรวดเร็วและไปได้
ทั่วโลกจากระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากไม่ระมัดระวังในการกระทํากิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อ
เหล่านี้อาจส่งผลทําให้แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าลดลงได้ ในกรณีที่สื่อสารข่าวสารให้กับลูกค้า
ผิดพลาด
ด้านความสามารถของตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้า
แม่และเด็ก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.431
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางตรงกันข้ามกับสื่อสังคมออนไลน์
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ กัญญาภัทร แจ่มแจ้ง (อ้างถึงในจิดาภา สดสี,
2559: 18) ได้ทําการกล่าวถึง การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือความเชื่อของบุคคลว่าตนเองมี
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในตนเองมากน้อยเพียงใดต่อสิ่งที่ตนต้องรับผิดชอบรวมถึงการตัดสินใจ
ของบุคคลที่มีต่อความสามารถของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน หรือ
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ กิ จ กรรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการ ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ
จําเป็นต้องสร้างสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถทําให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความสามารถของตนเองในสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือทําให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสามารถของตนเองที่ช่วยลด และแก้ไขปัญหาให้กับคน
อื่น ๆ ซึ่งจะทําให้บุคคลนั้นได้แสดงพฤติกรรมตามมา แต่ทั้งนี้ก็จําเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
เช่นเดียวกันเพราะหากทํามากเกิดไปจะส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อสินค้าแม่และเด็กลดลงได้ เนื่องจาก
คนเรามีความสามารถที่ต่างกันดังนั้นเจ้าของสินค้าจําเป็นต้องให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นต่างๆ
อย่างพอเหมาะเพื่อไม่ให้กระทบต่อจิตใจของผู้บริโภคคนอื่น ๆ แล้วส่งผลต่อการซื้อสินค้าน้อยลง
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน่ า ยสิ นค้ า สํา หรับ แม่ แ ละเด็ ก ควรคํ า นึ ง ถึ ง กลุ่ม ตลาด
เป้าหมายคือ ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง28 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญา
โท อาชีพข้าราชการและพนักงานบริษัท มีรายได้ระห่าง 16,450 – 35,000 บาท เป็นกลุ่มหลักที่จะ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจําหน่ายสินค้าโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย
1. การวิจัยนี้สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในเรื่องการใช้
สื่อออนไลน์เป็นสื่อในการโฆษณา จัดจําหน่ายสินค้าของผู้จัดจําหน่ายสินค้าแม่และเด็ก
2. ประเภทสินค้าเป็นสิ่งที่ธุรกิจจําเป็นต้องคํานึงถึง เพราะสินค้าบางประเภทลูกค้าไม่นิยม
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ซื้อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น รองเท้า เครื่องประดับ เป็นต้น ดังนั้นผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแม่และเด็ก
3. ควรระบุเพิ่มส่วนประสมทางการตลาดที่นิยมใช้ในสื่อออนไลน์มาเป็นตัวแปรเพิ่มให้เกิด
ความชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น
4. ควรมีการเพิ่มข้อคําถามที่สามารถทํานายยอดขายเพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
เลือกสินค้า กิจกรรมทางการตลาดในการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ
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รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอรั่นวายในจังหวัดนครนายก
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างไร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
ร่ ว มการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดนครนายก 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของเจเนอเรชั่นเอ็ กซ์และเจเนอเรชั่นวาย กับรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างใน
จังหวัดนครนายก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายใน
จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์( Generation X) อายุ ระหว่าง 39-50 ปี เจเนอ
เรชั่นวาย(Generation Y) อายุระหว่าง 21-38 ปี จานวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น
(Multi Stage)โดยมีล าดับ ดังนี้ การสุ่ มตั ว อย่ างแบบง่ าย ( Simple Random Sampling ) สุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามรูปแบบการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆใน
จังหวัดนครนายก ค่าดัชนีของความสอดคล้อง IOC (Index of Congruence) อยู่ในช่วง 0.6-1 โดยใช้
สูตรของ American จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีวัดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(- Coefficient) ของ Cronbarch ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) และสัมประสิทธิ์แครม
เมอร์ส วี (Cramer’s V)
ผลการวิจัย พบว่า :-1)จานวนและร้อยละของกลุ่มตัว อย่างจาแนกตามรูปแบบกิจกรรม
ภายในบ้าน และเจเนอเรชั่นในภาพรวมรูปแบบกิจกรรมภายในบ้านที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมาก
ที่สุดคือ ดูโทรทัศน์ รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมากที่สุดคือ ร้องเพลง/
เล่ น ดนตรี รู ป แบบกิจ กรรมนอกสถานที่ที่ กลุ่ ม ตัว อย่า งทาเป็ นจานวนมากที่สุ ดคือ เดินเที่ยวตาม
ศูนย์การค้ารูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมากที่สุดคือ วิ่ง (jogging) 2)
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่น
ต่างๆในจังหวัดนครนายกทุกรูปแบบการอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยเรื่องความสะดวกในการเดินทางมี
ผลต่อรูปแบบการใช้เวลาว่างในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยเรื่องความชอบ ปัจจัย
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เรื่องความปลอดภัยและความพร้อมทางจิตใจ ปัจจัยเรื่องความพร้อมทางร่างกาย และปัจจัยเรื่อง
สถานที่ประกอบกิจกรรม ตามลาดับ 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
รูปแบบการใช้เวลาว่างของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเจเนอเรชั่นกับรูปการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างเทุกรูปแบบ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: รูปแบบการใช้เวลาว่าง, เจเนอเรชั่น
ABSTRACT
The Purposes of this study were 1. to study leisure patterns participation of
each generation. 2. to study factors that affect on leisure pattern participation of each
generation in Nakhon Nayok Province. 3. to study the relationship between generations
and leisure patterns participation of people who live in Nakhon Nayok Province. The
sample of this study were 400 people in each generation who live in Nakhon Nayok
Province. consist of, 1. generation X (39 -50 years old) 2. generation Y (21 -38 years
old). Sampling of this study was multi stage sampling include sample random sampling,
quota sampling and stratified random sampling.
Data were collected by questionnaires about Leisure Pattern Participation of
Each Generation in Nakhon Nayok Province. validity of questionnaire was 0.6 – 1 by
Index of Congruence method and reliability was 0.8 by Cronbarch alpha – coefficient.
Data were expressed as frequency,percentage,mean and standard diviasion statisticals
analysis were using chi-square
The study found that
1. Percentage of sample was classified according to the leisure
participation pattern and generations home base activity. The most home base activity
patternwas watching TV. The most creative pattern was sing a song and music. The
most outdoor activity was meet and socialize. The most sport and health related
pattern was exercise.
2. Attitude of the sample showed that the most factors affect on leisure
patterns participation were safety, preference, transportation and body readiness,
service and mind readiness respectively.
3. The relation between each generation and leisure patterns participation
in Nakhon Nayok Province indicated all of leisure pattern participation was statistical
correlation significance at 0.5
Keywords: Leisure Patterns, Generation
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บทนา
มนุษย์ทุกวันนี้นอกจากแสวงหาทรัพยากรทางวัตถุที่เป็นรูปธรรมเพื่อมาเป็นสมบัติของตัว
แล้วมนุษย์ยังต้องการแสวงหาการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลา
ว่างสาหรับตนเอง กิจกรรมนันทนาการ และการใช้เวลาว่างถือว่าเป็นหัวใจสาคัญอย่างยิ่งต่อบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้เพราะว่า กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง
สามารถเป็นสื่อในการพัฒนาความเจริญเติบโตทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของ
ประชาชน กิจกรรมนันทนาการการใช้เวลาว่างมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมในด้าน
คุณภาพชีวิตจากช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระ กิจกรรมการใช้เวลาว่างส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนได้มี
ส่วนร่วมกันทากิจกรรมกลุ่มที่มีความน่าสนใจหรือสนองความต้องการร่วมกัน ส่งผลต่อการพัฒนา
มนุษยสัมพันธ์ โดยการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ กิจกรรมนันทนาการ และการใช้เวลาว่างช่วยเหลือ
คนในด้านการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ชีวิตและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่บุคคลที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้เป็นอย่างมาก มนุษย์จึงต้องการทรัพยากรนันทนาการและการใช้เวลาว่างเพื่อช่วยให้เกิด
การพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อตน บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (ธงชัย พงศาวลีรั ตน์.
2546: 1)
กิจกรรมนันทนาการ และการใช้เวลาว่างยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการ
ออกกาลังกายของเยาวชน เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายและอบายมุขต่างๆ ทาให้เยาวชนและผู้ที่เข้าร่ วมมี
คุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม และเป็นประชาชนที่ดีของประเทศ การที่เยาวชนและผู้ที่เข้าร่วมได้มี
โอกาสใช้กิจกรรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างนอกจากเพื่อความสนุกสนาน และเป็นการพัฒนา
จิตใจแล้ว ยังเป็นการสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งสามารปรับตัว
เข้ากับสังคมของหมู่คณะได้ดีขึ้น (ดารณีย์ ศรีสวัสดิ์กุล. 2546: 46) อีกทั้งการใช้เวลาว่างอย่างเกิด
ประโยชน์ จะเป็นการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัว และสังคม ทาให้บุคคลต่างๆ ได้รับการ
ผ่อนคลาย หรือการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมกับสังคม มีการออกกาลังกายอย่าง
อิสระตามความคิดสร้างสรรค์แห่งตน ซึ่งการใช้เวลาว่างนี้ เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์และสร้างเสริม
ให้เกิดขึ้นในตัวเอง นอกจากนี้การใช้เวลาว่างถือว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อสถานภาพสิทธิมนุษยชน และ
ความต้องการของมนุษย์ในทุกๆด้าน (Cushman; Laidler; & Zuzanek, 1996 : 1)
โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นที่จะสารวจรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดนครนายก และได้มีนักพฤติกรรมศาสตร์และนักวิชาการได้
แบ่งวัย ของคนออกเป็นเจเนอเรชั่นได้ 4 เจเนอเรชั่นที่มีความแตกต่างกัน คือ เจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์ส (Baby Boomers) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และ
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Z) (รัชฎา อสิสนธิสกุล และ อ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548) โดยแต่ละเจเนอ
เรชั่น มีความแตกต่างทางด้านช่วงอายุเป็นตั วกาหนด และในแต่ละเจเนอเรชั่นจะมีรสนิยม มุมมอง
ทัศนคติ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และมีการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้วย (Zemke, 2000) ใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาได้มี การส ารวจจานวนประชากรในวั ยท างานโดยประมาณมี 76 ล้ านคน
แบ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมส์ ร้อยละ 50.00 (38 ล้านคน) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ร้อยละ
25.00 (19 ล้านคน) เจเนอเรชั่นวาย ร้อยละ 25.00 (19 ล้านคน) (ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู. 2540) แต่
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สาหรับในประเทศไทยโดยการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ(2548) มีจานวนประชากรที่จัดอยู่ใน
กลุ่มของเจเนอเรชั่น 4 เจเนอเรชั่น เป็นจานวนมาก ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มคนใน เจเนอเรชั่นเบบี้บูมส์
มีอายุระหว่าง 51-69 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีอายุระหว่าง 39-50 ปี เจเนอเรชั่นวายมีอายุระหว่าง21-38ปี
และเจเนอเรชั่นแซด(Generation z)มีอายุระหว่าง20ปีลงมา
จากการสารวจโดยสถาบันวิจัยประชากร และสังคม ของมหาวิทยาลัยมหิดล (2546) กล่าว
ว่า ในอีก 20 ปี ข้างหน้าคือ ใน พ.ศ. 2566 จะมีประชากรไทยรวม 69.9 ล้านคน โดยมีส่วนประกอบ
ของคน อายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 17.8 (12.5 ล้านคน) ช่วงอายุ 15-59 ปี ร้อยละ 62.5 (43.7 ล้าน
คน) ช่วงอายุ 60-79 ปี ร้อยละ17.2 (12.0 ล้านคน) อายุ 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.5 (1.8 ล้านคน)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาประชากรกลุ่มที่ใหญ่ทีสุดคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 2150 ปี คือบุคคลที่ได้ชื่อว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลพื้นฐานการใช้
เวลาว่างที่มีประโยชน์และมี คุณค่าสาหรับผู้วางแผนการจัดโปรแกรมการใช้เวลาว่าทราบถึงความ
ต้องการของเจเนอเรชั่นต่างๆที่มีความแตกต่างกันทางด้านช่วงอายุเป็นตัวกาหนด และในแต่ละเจเนอ
เรชั่นจะมีรสนิยม มุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และมีการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
แล้วจะทาให้ผู้เข้าร่ วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างเกิดความพึงพอใจตามที่ตนเองได้ปรารถนาไว้ ฉะนั้น
หน่วยงานนันทนาการหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการใช้เวลาว่างจาเป็นต้องมีการรูปแบบ
การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดนครนายกให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการรูปแบบกิจกรรการใช้เวลาว่างต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนเรชั่นวาย
ในจังหวัดนครนายก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอ
เรชั่นวายในจังหวัดนครนายก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายกับรูปแบบการ
เข้าร่วมการใช้เวลาว่างในจังหวัดนครนายก
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาทบทวนข้อมูลจาก เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการ
ใช้เวลาว่างและนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นแบบแบบสอบถามรูปแบบการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่น
ต่างๆ
2. จากนั้นทาการหาคุณภาพของหาคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจ
พิจารณาหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามรูปแบบการใช้เวลาว่างของเจเนอ
เรชั่นต่างๆในจังหวัดนครนายก ค่าดัชนีของความสอดคล้อง IOC (Index of Congruence) อยู่ในช่วง
0.6-1 โดยใช้ สู ต รของ American จากนั้ น น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี วั ด ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) ของ Cronbarch ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.93
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอ
เรชั่นวายในจังหวัดนครนายก ขนาดของประชากร จานวน 115,144 คน (กระทรวงมหาดไทย.2558)
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลใช้วิธีการคานวณจากสูตรของยามาเน (กัลยา. 2546 อ้างอิงจาก
Yamana. 1973) โดยการกาหนดค่าความเชื่อมั่น 95% หรือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
0.05 จานวน 400 คน
ผลการวิจัย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi Stage) โดยมีลาดับดังนี้
ขั้นที่ 1.การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Sample Random Sampling ) เป็นวิธีจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตปกครองส่วนท้องถิ่นของนครนายก ออกเป็น 4 อาเภอ 41 ตาบล กลุ่มการ
ปกครองตามแบบการบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นของนครนายก (วรชัย ทองไทย. 2544 : 7)
จับฉลากกลุ่มละ 1 อาเภอตัวอย่างได้ 4 ตาบลดังนี้
อาเภอเมืองนครนายก
สุ่มตัวอย่างได้
ตาบลดงละคร
อาเภอปากพลี
สุ่มตัวอย่างได้
ตาบลเกาะโพธิ์
อาเภอบ้านนา
สุ่มตัวอย่างได้
ตาบลศรีกะอาง
อาเภอองครักษ์
สุ่มตัวอย่างได้
ตาบลโพธิ์แทน
ขั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้เวลาว่างของเจ
เนอเรชั่นต่างๆในจังหวัดนครนายก โดยแบ่งตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเจเนอเรชั่นในแต่ละ
ตาบล ให้เท่ากัน คานวณจาก จานวนตัวอย่าง และจานวนตาบลตัวอย่าง ได้ตัวอย่างในแต่ละตาบล
(สราวุธ ชัยวิชิต. 2548 : 43)
ขั้ น ที่ 3 จากนั้ น น ากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ข องแต่ ล ะเขตมาสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น
(Stratified Random Sampling) เป็นการแบ่งกลุ่มตัวอย่างให้เป็นชั้นๆ
ขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูลไปในตาบลต่างๆด้วยตนเอง และนา
แบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แบบสารวจรูปแบบการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่น
ต่างๆในจังหวัดนครนายกในการเก็บข้อมูลโดยสถานที่ในการเก็บข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชุมชน
โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ
ไคสแควร์ (Chi-square) และสัมประสิทธิ์แครมเมอร์ส วี (Cramer’s V)
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ผลการวิจัย
1.จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรูปแบบกิจกรรมภายในบ้าน และเจเนอ
เรชั่นในภาพรวมรูปแบบกิจกรรมภายในบ้านที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมากที่สุด คือ ดูโทรทัศน์
รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมากที่สุดคือ ร้องเพลง/ เล่นดนตรีรูปแบบ
กิจ กรรมนอกสถานที่ที่กลุ่มตัว อย่ างทาเป็นจานวนมากที่สุ ดคือ เดินเที่ยวตามศูนย์การค้ารูปแบบ
กิจกรรมกีฬาและสุขภาพที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมากที่สุดคือ วิ่ง (jogging)
2. ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจ
เนอเรชั่นต่างๆในจังหวัดนครนายกทุกรูปแบบการอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยเรื่องความสะดวกในการ
เดินทางมีผลต่อรูปแบบการใช้เวลาว่างในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยเรื่องความชอบ
ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยและความพร้อมทางจิตใจ ปัจจัยเรื่องความพร้อมทางร่างกาย และปัจจัย
เรื่องสถานที่ประกอบกิจกรรม ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการใช้เวลาว่างของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมภายในบ้านเกือบทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการทา งานอดิเรกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเจเนอเรชั่น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ศึกษารูปแบบการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆใน
จังหวัดนครนายก เป็นอย่างไร
1. จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรูปแบบกิจกรรมภายในบ้าน ในภาพรวม
รูปแบบกิจกรรมภายในบ้านที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมากที่สุดคือ ดูโทรทัศน์ รองลงมาคือ อ่าน
หนังสือ, ดูวิดีโอ/ วีซีดี, ทาอาหาร, และเล่นเกมคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต , ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
เป็นเจเนอเรชั่นต่าง ๆ พบว่า จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าทั้ง 2 เจเนอเรชั่นในภาพรวมรูปแบบกิจกรรม
ภายในบ้านที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมากที่สุดคือ ดูโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แดซี่
และวีล (Darcy and Veal. 1996 : 17-24 ) นาเสนองานวิจัยการใช้เวลาว่างในออสเตรเลี ย โดย
ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผู้ชายและผู้หญิงเน้นการดูโทรทัศน์หรือวีซีดีมากที่สุด โดย
ให้ เหตุผ ลว่าออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศที่ช อบพักผ่ อนอยู่กับบ้านและให้ เวลากับครอบครัว ไม่ค่อย
เดินทางรวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โบเซนโก้ (Bozhenko. 1990) สารวจการใช้เวลาว่าง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเมืองโวล์กอร์ดลองซ์ ประเทศรัสเซีย กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียน 700 คน และอีก 300 ครอบครัวผลการวิจัยได้ระบุว่าการชมโทรทัศน์เป็นการใช้ เวลาว่างที่
เด็กนักเรียนกระทามากที่สุด
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฮาราดา (Harada. 1996 : 153) ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาว่างของประชาชนในประเทศญี่ปุ่น ปี 1992 ประเภทงานอดิเรกที่ประชาชน
ในประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้ คือดูโทรทัศน์มากที่สุด และจากทั้งสองผลงานวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่าการใช้
เวลาว่างที่ได้รับความนิยมในอับดับรองลงมา คือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ต ฟังวิทยุและ
อ่ า นหนั ง สื อ รวมทั้ ง ยั ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาของไซวั น (Sivan. 1996 : 131) ศึ ก ษาการใช้ เ วลาว่ า งของ
ประชาชนในฮ่องกง ปี 1993 และตั้งสัจจพจน์ (Tangsujjapoj. 1991 : 128 -130) ศึกษารูปแบบการ
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เข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเด็กไทยในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ากิจกรรมภายในบ้าน
นิยมการอ่านหนังสือพบว่า ดูโทรทัศน์พบมากที่สุดทั้ง ชายและหญิงต่อมาเป็นรูปแบบการเข้าร่วมการ
ใช้เวลาว่างของเด็กอเมริกัน กิจกรรมภายในบ้าน นิยมดูโทรทัศน์และอ่านหนังสือ
ต่อมาผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรูปแบบ
กิจกรรมสร้างสรรค์ และเจเนอเรชั่นในภาพรวมรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กลุ่มตัว อย่างทาเป็น
จานวนมากที่สุดคือ ร้องเพลง/ เล่นดนตรี , รองลงมาคือ ถ่ายภาพ, เย็บปัก, วาดภาพ, และเต้นรา,
ตามลาดับ เมื่อ พบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑิรา ชุนลิ้ม (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง และความต้องการการให้บริการการใช้เวลาว่างของนิสิตหอพัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า :- 1) รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างที่มีนิสิตหอพัก
ทั้ง 4 วิทยาเขตเข้าร่วมมากที่สุดคือ กิจกรรมศิลปหัตถกรรมและดนตรี (ร้องเพลง)
และผลการวิจัยของจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรูปแบบกิจกรรมนอก
สถานที่ และเจเนอเรชั่น ในภาพรวมรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นจานวนมาก
ที่สุดคือ เดินเที่ยวตามศูนย์การค้า, รองลงมาคือพักผ่อนนอกสถานที่ (picnic), รับประทานอาหารนอก
บ้าน, ทาบุญ, และไปเที่ยวต่างจังหวัด, ตามลาดับ พบว่าพบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของซูซานเนค
(Zuzanek. 1996 : 35 -75) นาเสนองานวิจัยการใช้เวลาว่างในแคนาดา (สารวจโดย Canadian Arts
Consumer Profile Surveys) ในปี 1990-1991 โดยไปเยี่ยมญาติ / เพื่อนมากที่สุ ด รองลงมา คือ
การทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งถือได้ว่าการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่าง ๆที่พบเป็นการได้
มีการปฎิสัมพันธ์และเป็นกิจกรรมทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของโรเบิร์ต (Robert. 1978 : 3)
แบ่งรูปแบบการใช้เวลาว่างไว้อย่างหลากหลายและได้กล่าวถึง การใช้เวลาว่างทางสังคม (Leisure &
Socialising) นั้นสามารถแบ่งออกได้ห ลายรูปแบบ เช่น เล่ นพนัน ทานอาหาร ช็อปปิ้ง เต้นรา สิ่ ง
บันเทิงภายในบ้าน สุขภาพและความงาม
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของเคลลี่ (Kelly. 1996 : 133) ศึกษารูปแบบการใช้เวลา
ว่างใน 3 ชุมชนของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่ารูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งใน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อนๆ มีรูปแบบดังนี้ คือสร้างความสนิทสนม สนทนากัน
กิจกรรมที่ทาเป็นคู่ ออกนอกสถานที่ เยี่ยมญาติและเพื่อน เล่นกับเด็กๆทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีใน
สังคม
สุดท้ายรู ป แบบกิจ กรรมกีฬาและสุ ขภาพ และเจเนอเรชั่นจานวนและร้อยละของกลุ่ ม
ตัวอย่างจาแนกตามรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ และเจเนอเรชั่น ในภาพรวมรูปแบบกิจกรรม
กี ฬ าและสุ ข ภาพที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าเป็ น จ านวนมากที่ สุ ด คื อ วิ่ ง (jogging), รองลงมาคื อ แอโรบิ ก
(aerobic), นวดแผนโบราณ, ฟุตบอล, และแบดมินตัน, ตามลาดับสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ตั้ง
สัจจพจน์ (Tangsujjapoj. 1991 : 128 -130) ศึกษารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเด็กไทย
ในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมนอกสถานที่ ที่นิยม คือ การออกกาลังกาย (Fitness)
ต่อมาเป็นรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเด็กอเมริกัน กิจกรรมนอกสถานที่ นิยมขี่จักรยาน
และตั้งแคมป์ ชมกีฬาต่างๆ กิจกรรมกีฬาต่างๆนิยมว่ายน้า เต้นแอโรบิก และโบว์ลิ่ง
จากผลการวิจั ยผู้ วิจัย ยั งเห็ นว่าการใช้เวลาว่างในรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของสมิต (Smith. 1991) วิจัยโปรแกรมการใช้เวลาว่างของวัยรุ่นในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ ความท้าทาย ที่จะช่วยให้การดารงชีวิตและสุขภาพดีขึ้น เพิ่ม
พลังให้กับชีวิต และเตรียมทักษะที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น ความสาเร็จในโปรแกรมนี้อยู่ภายใต้หลัก
ปรัชญาของวัยรุ่นที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่กาลังจะถูกพัฒนา มากกว่าการจัดการกับปัญหาของวัยรุ่น
และผู้วิจัยยังมีความเห็นว่าไม่ใ ช่แค่วัยรุ่นเท่านั้นแม้แต่เจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในสังคมไทยก็ควรได้รับการ
ส่งเสริมการใช้เวล่าวางอย่างเหมาะสมเช่นกัน
ดังนั้นผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอ
เรชั่นวายในจังหวัดนครนายกจะเป็นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดหลักสูตรวิชาการเรียนการสอนการ
ใช้เวลาว่างในทุกระดับชั้น และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและความต้องการการใช้เวลาว่างของเจเนอ
เรชั่นต่างๆ นาไปสู่การวางกลยุทธ์ในการให้บริการการใช้เวลาว่าง ต่อไปในอนาคต
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของ
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดนครนายก เป็นอย่างไร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบ
การใช้เวลาว่างประกอบด้วย 15 ปัจจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยโดยรวมว่ามีผลต่อรูปแบบการใช้เวลาว่างในระดั บมาก โดยปัจจัยเรื่องความ
สะดวกในการเดินทางมีผลต่อรูปแบบการใช้เวลาว่างในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัย
เรื่องความชอบปั จจัย เรื่อง ความปลอดภัยและความพร้อมทางจิตใจ ปัจจัยเรื่องความพร้อมทาง
ร่างกายและปัจจัยเรื่องสถานที่ประกอบกิจกรรม ตามลาดับสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายวสันต์
รุ่ ง สุ ก รี (2548) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบการเข้ า ร่ ว มการใช้ เ วลาว่ า งของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อรูปแบบการใช้ เวลาว่างในระดับมากเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยเรื่องความพร้อมทางจิตใจ เกี่ยวกับปัจจัยโดยรวมว่ามีผลต่อรูปแบบการ
ใช้เวลาว่างในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยเรื่องความสะดวกในการเดินทางมีผลต่อรูปแบบการใช้เวลา
ว่างในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยเรื่องความชอบ ปัจจัยเรื่องความพร้อมทางจิตใจ
ปัจ จั ยเรื่ องความปลอดภัย และปั จจัยเรื่องสถานที่ประกอบกิจกรรมและความพร้อมทางร่างกาย
ตามลาดับ
ดั ง นั้ น ในการจั ด โปรแกรมการให้ บ ริ ก ารการใช้ เ วลาว่ า งต้ อ งค านึ ง ถึ ง เจเนอเรชั่ น จะมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันเพราะในการจัดโปรแกรมการให้บริการให้ กับบุคคลที่มีความต้องการที่
แตกต่างกันมากๆต้องใช้แนวคิดและหลักการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการทางการใช้เวลาว่าง
ได้อย่ า งเหมาะสม ฉะนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งเล็ ง เห็ นแนวคิดหลั กการในการจัดโปรแกรมการให้ บริก ารของ
หน่ ว ยงานบริ ก ารการใช้ เวลาว่า งที่ ต้ องเป็ นสิ่ งที่ ส ามารถมอบสิ่ ง ที่ มี คุณ ค่า คุณ ประโยชน์ห รือ สิ่ ง
ผู้ใช้บริการคาดหวัง Edginton and Rossman (1988 อ้างถึงใน Edginton et al, 1995:308) กล่าว
ว่า ผู้จัดบริการกาหนด ส่งเสริม และให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการพักผ่อนหย่อน
ใจ” นั่นคือจัดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจเช่น การ
ปฏิสัมพันธ์ ให้เข้าถึงธรรมชาติ ได้รับประสบการณ์ที่ดีกล่าวว่าผู้วางแผน มีหน้าที่ วางแผน จัดการ จัด
วัสดุอุปกรณ์ เป็นผู้นา และดาเนินการอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ” ผู้จัด
อาจควบคุมในทุกขั้น ตอนของกิจ กรรมเองเกือบทั้งหมด ไปจนถึ งสอนหรือกระตุ้นให้ ผู้ รับบริการ
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ควบคุมด้วยตนเอง ในประการแรก กิจกรรมที่หน่วยงานวางแผนจะเอื้อต่อการควบคุมของหน่วยงาน
ส่วนประการหลังต้องควบคุมและรับผิดชอบต่อผู้รับบริการอย่างมาก
อีกทั้งยังสอดคล้องกันแนวคิดของ Edginton et al (1995:311-313) กล่าวว่า นักวางแผน
หรือผู้นานันทนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนันทนาการต้องตระหนักและเข้าใจในผลกระทบของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการวางแผนโครงการนันทนาการเหล่านี้คือ วัยของผู้รับบริการ (generation) คนต่างวัย
มีสิ่ งแวดล้ อมและมุ มมองต่า งกัน เช่นวัยรุ่ นปัจจุบันอยู่ใ นโลกของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้า น
คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเดินทาง ที่สร้างทั้งโอกาสใหม่ๆและปัญหาที่ต้องจัดการ คนที่เกิดต่างยุค
กันมองโลกต่างกัน ซึ่งบางครั้งทาให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับคนหนุ่มสาว ดั ง นั้ น ผู้ ที่ มี
หน้าที่ วางแผน จัดการโปรแกรมจาเป็นต้องทราบความต้องการและต้องทราบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อการ
เข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆใดบ้างที่แตกต่างกันเพื่อที่จะสามารถจัดรูปแบบการเข้า
ร่วมการใช้เวลาว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมที่มีความต้องการที่
ต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ที่กล่าวว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในจังหวัด
นครนายก มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างในจังหวัดนครนายก แตกต่างกัน
หรือไม่
3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการใช้เวลาว่างของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมภายในบ้านเกือบทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการทางานอดิเรกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเจเนอเรชั่น เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าเจเนอเรชั่นกับการฟังวิทยุ/ เทป/ ซีดี การดูวีดีโอ/ วีซีดี การเล่นเกม
คอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต การอ่านหนังสือ การทาอาหารและการทาสวน มีความสัมพันธ์กันปาน
กลาง( = 0.29, 0.53, 0.47, 0.28, 0.26 และ 0.38 ตามล าดับ ) และพบว่า เจเนอเรชั่ นกั บการดู
โทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันบ้าง( = 0.23) สอดคล้องกับผลการวิจัยของแดซี่และวีล (Darcy and
Veal. 1996 : 17-24 ) นาเสนองานวิจัยการใช้เวลาว่างในออสเตรเลีย พบว่าผู้ชายเน้นการดูโทรทัศน์
หรือวีซีดีมากที่สุด รองลงมาคือฟังวิทยุและอ่านหนังสือ ส่วนผู้หญิงจะการดูโทรทัศน์หรือวีซีดีมากที่สุด
เช่นเดียวกัน รองลงมาคืออ่านหนังสือ ฟังวิทยุ และคุยโทรศัพท์ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
คัสแมนและไลเดอร์ (Cushman and Laidler. 1996 : 165) นาเสนองานวิจัยในนิวซีแลนด์ปี 1990
เรื่องการใช้เวลาว่างของประชาชนทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 65 ปี นิยมการ
อ่านหนังสือ ส่วนประชาชนทั่วๆไปนิยมการอ่านหนังสือ
3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการใช้เวลา
ว่างของกลุ่มตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ พบว่า
เกือบทุกรูปแบบมีความสั มพันธ์กันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการเล่นสื่ อสังคม
ออนไลน์ ที่ไม่มีความสั มพัน ธ์กับ เจเนอเรชั่น เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าเจเนอเรชั่นกับ
รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการร้องเพลง/ เล่นดนตรี การวาดภาพ การถ่ายภาพ และการฟังเพลง
มีความสัมพันธ์กันปาน ( = 0.36, 0.48, 0.47 และ 0.27 ตามลาดับ) และพบว่าเจเนอเรชั่นกับการ
เย็บปัก การเต้นราและการแกะสลัก มีความสัมพันธ์กันบ้าง( = 0.15, 0.15 และ 0.18 ตามลาดับ)
สอดคล้องกับแนวคิดของ แบมเมล และ แบมเมล (Bammel and Bammel. 1996: 201 - 211) ได้
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รวบรวมและสรุปทฤษฎีการใช้เวลาว่างที่กล่าวถึง ทฤษฎี Leisure as Relaxation , Entertainment
and Self – Development ของ Joffre Dumazedier ซึ่งกล่าวว่า การใช้เวลาว่างเป็นการพักผ่อน
การบันเทิง และเป็นการพัฒนาตนดังนั้น การที่เจเนอเรชั่นต่างๆให้ความสาคัญกับรูปแบบกิจกรรม
สร้างสรรค์นั้นถือว่าเป็นการสร้า งความสุนทรีย์ให้กับชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เคลลี (Kelly.
1996: 415 - 432) ได้เสนอถึงทฤษฎีการใช้เวลาว่างเรียกว่า A Spiral of Leisure Theory มีลักษณะ
เชิงตรรกวิทยา หรือความเป็นเหตุเป็นผลที่กล่าวถึงทฤษฎีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanist) คือ
การใช้เวลาว่างเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์โดยมี 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความคิดสร้างสรรค์
กับการมีจิตสานึกที่ผิด โดยการใช้เวลาว่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากภายใน
ของบุคคล
3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการใช้เวลา
ว่างของกลุ่มตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ พบว่า ทุก
รูปแบบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า
เจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ด้านการชมภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กันสูง( = 0.66)เจ
เนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ด้านการพบปะสังสรรค์ การเดินเที่ยวตามศูนย์การค้า การ
ชมคอนเสิ ร์ ต การรั บ ประทานอาหารนอกบ้าน การไปเที่ยวต่างจังหวัด การพักผ่ อนนอกสถานที่
(Picnic) การเล่ น กี ฬ า การเรี ย นกิ จ กรรมพิ เ ศษ การไปห้ อ งสมุ ด การนั่ ง สมาธิ แ ละการท าบุ ญ มี
ความสัมพันธ์กันปานกลาง ( = 0.34, 0.57, 0.38, 0.36, 0.37, 0.39, 0.43, 0.34, 0.24, 0.44 และ
0.52 ตามลาดับ) และพบว่าเจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่การเยี่ยมญาติ/ เพื่อน และ
การชมการแข่งขัน กีฬา มีความสัมพันธ์กันบ้าง ( = 0.20 และ 0.21 ตามลาดับ) สอดคล้ องกับ
แนวคิดของเคลลี่ (Kelly. 1982 : 8) ได้กล่าวว่า เวลาว่าง คือกิจกรรมที่เลือกอย่างอิสระ และจานามา
ซึ่งความพึงพอใจ ซึ่ง Kelly ได้มีการจาแนกการใช้เวลาว่างคือ การใช้เวลาว่างแบบสัมพันธ์ (Relation
Leisure) คือ การทากิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว กับคนอื่นๆ เช่น การไปเล่นฟุตบอล
กับเพื่อนๆ ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆกับครอบครัว จากลการวิจัยจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่พบเป็นความ
ต้องการที่ต้องใช้ทักษะทางด้านความสัมพันธ์เป็นตัวกาหนด อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของนูลิน
เกอร์ (Neulinger. 1981: 89) นักจิตวิทยาชาวอเมริกา ได้พัฒ นา กระบวนทัศน์ (Paradign) เพื่อ
อธิบายถึงคาว่าเวลาว่าง โดยให้ความสาคัญถึงปัจจัยที่จะทาให้เป็น เวลาว่าง และไม่เป็นเวลาว่าง
ทฤษฎีมีชื่อว่า Neulinger’s Theory ซึ่งกล่าวถึง การใช้เวลาว่างอย่างแท้จริง (Pure Leisure) คือ
กิจกรรมที่เลือกกระทาเพื่อตัวเอง มีอิสระจากการบังคับภายนอกและนามาสู่การตอบแทนที่มีคุณค่า
ดังนั้นการที่เจเนอเรชั่นต่างๆให้ความสาคัญกับรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่นั้นถือว่าเป็นความต้องการ
กับการใช้เวลาว่างอย่างแท้จริง
3.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรู ปแบบการใช้เวลาว่างของ
กลุ่มตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ พบว่า เกือบ
ทุกรู ปแบบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการเล่ นโบว์ลิ่ง เทเบิล
เทนนิส นวดน้ามัน (spa) และกอล์ฟ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าเจ
เนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพด้านฟุตบอล บาสเกตบอล นวดแผนโบราณ แบดมินตัน
ว่ายน้า วอลเล่ย์บอล แอโรบิก (Aerobic) และวิ่ง (jogging) มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ( = 0.46,
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0.46, 0.39, 0.48, 0.38, 0.48, 0.47 และ 0.41 ตามลาดับ) และพบว่าเจเนอเรชั่นกับรูปแบบกิจกรรม
กีฬาและสุขภาพด้านโยคะ (yoka) เทนนิส อบไอน้า (sauna) และออกกาลังกาย (fitness center) มี
ความสัมพันธ์กันบ้าง ( = 0.16, 0.13, 0.25 และ 0.25 ตามลาดับ) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
คอร์ด และ ไอบราฮิม (Cordes and Ibrahim. 1996 : 87) นาเสนออันดับกิจกรรมที่เป็นที่นิยมและ
กิจกรรมที่วัยรุ่นอยากลองในประเทศอเมริกา ซึ่งกิจกรรมที่นิยมคือบาสเกตบอล ว่ายน้า การสังสรรค์
อัตราการเข้าร่วมคือการสังสรรค์มาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมที่นิยมคือรองลงมาคือการเข้าชมกีฬา
และบาสเกตบอล ส่วนกิจกรรมที่วัยรุ่นอยากลองคือการขี่ม้า การเล่นเจ็ตสกี และกีฬาทางอากาศ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Data Base) เกี่ยวกับรูปแบบการใช้
เวลาว่างของเจเนอเรชั่น ต่างๆในจังหวัดนครนายก สามารถนาข้อมูล และผลงานวิจัยที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการจัดและส่งเสริมการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้าร่วมที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังได้ทราบแนวคิด
และทราบถึงปัจจัยหลากหลายที่เจเนอเรชั่นต่างๆ ต้องการได้รับจากการเข้าร่วม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
อย่างมากกับหน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies) ที่จะสามารถจัดรูปแบบการใช้เวลาว่างของ
ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครนายก ให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังรวมถึงหน่วยงานที่มีการ
ให้บริการการใช้เวลาว่างที่เป็นของเอกชน หรือหน่วยงานที่แสวงหาผลกาไร (Profit Agencies) ก็
สามารถนาข้อมูลและผลงานวิจัยที่ได้นาไปจัดการให้บริการให้เกิดความแตกต่าง เพื่อที่จะสนองต่อ
ความต้องการและผลกาไรที่มีต่อหน่วยงานของตนได้ หรือแม้กระทั้งบุคลากรทางนันทนาการ เช่น ครู
และอาจารย์ที่สอนในศาสตร์ทางนันทนาการละการใช้เวลาว่าง สามารถนาข้อมูลและผลงานวิจัยที่ได้
ไปเป็นแนวทางในสอนและจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วม เพื่อที่จะได้
ผลิตนักนันทนาการที่มีความรู้และความสามารถรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มี ต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆ
เพื่อให้เข้าใจ และทราบถึงปัญหาของผู้เข้าร่วม และปัญหาต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อนามาเป็นแนวทาง
ในการจัดการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างให้เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเกี่ย วกับรูปแบบการเข้าร่ว มการใช้เวลาว่างของเด็กในชุมชนแออัด
แฟลต และในชนบท เพื่อนามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยนี้
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างที่มีรูปแบบความหลากหลาย
และเพิ่ ม จ านวนของเจเนอเรชั่ น ต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ จะได้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามละเอี ย ดน าไปใช้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนและเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาสังคม
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บทคัดย่อ
การจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Outsourcing) เป็นแนวทางของธุรกิจสมัยใหม่ที่
องค์กรธุรกิจนิยมใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ และสร้างความ
ได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น แนวโน้ม การแข่ งขั น ด้า นการบริก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ที่รุ น แรงมากขึ้ นทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้นของ
องค์กรธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้า ส่งเป็นแรงกดดันที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
จาเป็นต้องปรับตัวและต้องพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และรักษาฐานลูกค้าไว้อย่างมั่นคง การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสารวจสภาพและ
แนวทางการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ 2) เพื่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ งานวิจัยนี้เสนอการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดย
ประชากรสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกสินค้า โดยผู้วิจัยจะคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์มาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมใน
โมเดลสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามและทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ได้
จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
คาสาคัญ: คุณภาพบริการ, คุณภาพการบริการโลจิสติกส์, ผู้ให้บริการโลจิสติกส์,
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ABSTRACT
Logistics outsourcing is a new business strategy a company used to improve
its logistics management, improve business efficiency, and increase competitiveness.
The increasing trend of using logistics service providers causes high competition in both
national and organizational level due to the needs to improve customer services and
increase competitiveness. As a result, logistics service providers in Thailand have to
adjust and improve their service quality effectively to meet customer demands and
retain customer over the long run. This conceptual paper aims 1) to understand
customer-based logistics service quality of logistics service providers in Thailand 2) to
explore logistics service quality of logistics service providers in Thailand. This paper
proposes a measurement instrument of logistics service quality by combining
qualitative method by using in-depth interviews to verified and explore the logistics
service quality attributes and a quantitative method is proposed by conducting a
survey on logistics service providers’ customers. The Exploratory Factor Analysis (EFA)
is a method proposed to identify the relationship between logistics service quality
attributes and verify the logistics service quality measurement instrument.
Keywords: Service quality, Logistics service quality, Logistics service quality
measurement
บทนา
การจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Outsourcing) เป็นแนวทางของธุรกิจสมัยใหม่ที่
องค์กรธุรกิจนิยมใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ และสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยเหตุที่การจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics
Service Provider: LSP) ที่มีความชานาญและมี ประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนรวมเนื่องจากผู้ให้
บริการโลจิสติกส์สามารถให้บริการประเภทเดียวกันในปริมาณมากและสร้างความได้เปรียบจากการ
ประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) (Kersten & Koch, 2010) และองค์กรธุรกิจสามารถเพิ่ม
คุณภาพการบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้
ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและความสามาถที่เป็นความชานาญหลักขององค์กรในการ
ดาเนิ น ธุร กิจ และตอบสนองโอกาสทางธุ รกิ จในตลาด (Kenedy, 2011; Leuschner, Charvet, &
Rogers, 2013; Qureshi, Kumar, & Kumar, 2008; Stank, Goldsby, Vickery, & Savitskie 2003;
Juga, Juntunen, & Grant, 2010)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ทาให้ แนวโน้มการแข่งขันด้านการบริการโลจิส ติกส์ ที่
รุนแรงมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
หลังจากการเปิดตลาดเสรีบริการโลจิสติกส์ภายใต้บริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เริ่มตั้งแต่ปี
2556 เป็นต้นมา และความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ประกอบการภาคการผลิต
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เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าของผู้ประกอบการภาคการผลิต ส่งเป็นแรงกดดันที่ผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์ในประเทศไทยจาเป็นต้องปรับตัวและต้องพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และรักษาฐานลูกค้าไว้อย่างมั่นคง (Liu, Grant, McKinnon, &
Feng, 2010)
ปัญหาหลักของการบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยคือ การพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ของไทยที่ยังไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพซึ่งจะเห็นได้
จากจานวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีปริมาณมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ [สศช], 2555) ท าให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นา
เท่าที่ควร ประกอบกับ การแข่งขันด้านราคาและการตัดราคาของบริษัทคู่แข่งไม่สามารถช่วยให้ผู้
ให้บริการโลจิสติกส์แข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทาให้ ลูกค้ามีความต้องการด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดเป็นแรงกดดันที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องเผชิญในการอยู่รอด
ในธุรกิจ โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา และคิดค้นการบริการใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Liu et al., 2010) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงต้องเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยยกระดับคุณภาพการบริการและมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขัน และสร้ างความแตกต่างในการให้ บริก าร (Singh & Sushil, 2012) ดังนั้ น การศึกษา
ค้นคว้าคุณภาพการบริการในเชิงลึก รวมถึงการค้นหาองค์ประกอบคุณภาพบริการโลจิสติกส์ของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์จึงมีความสาคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถจัดสรรทรัพยากร และ
พัฒนาความสามารถด้านบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า อันนาไปสู่ความภักดีของลูกค้า ซึ่ง
เป็นส่วนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อสารวจสภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ
2) เพื่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพการบริการ
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันคุณภาพเน้นการสนองความต้องการของลูกค้า คุณภาพการ
บริ ก ารจึ ง ต้ อ งประเมิ น จากทรรศนะของลู ก ค้ า (Reeves & Bednar, 1994) เพื่ อ สามารถพั ฒ นา
คุณภาพการบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถพัฒนารูปแบบคุณภาพการบริการ
ให้ประสบผลสาเร็จ (Gronroos, 1984) ด้วยเหตุนี้คาจากัดความของคุณภาพการบริการ จากการ
รับรู้ของลูกค้าจึงได้รับการยอมรับมากขึ้น คุณภาพการบริการหมายถึง ระดับการให้บริการที่เป็นผล
จากกระบวนการประเมินที่ผู้รับบริการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อบริการกับการรับรู้ ของลูกค้าต่อ
บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จริ ง (Actual service performance) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985:
42; Gronroos, 1984: 37) การให้คาจากัดความคุณภาพในแง่การบรรลุความคาดหวัง หรือเกินกว่า
ความคาดหวังของลูกค้านั้น สามารถช่วยให้ผู้บริหารและนักวิจัยนาปัจจัยนามธรรมที่สาคัญจากการ
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รับรู้ของลูกค้ามาใช้ประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า ซึ่งยากในการสร้างเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
และยากที่จะประเมินจากการรับรู้ของฝ่ายบริหารเนื่องจากสิ่งที่ฝ่ายบริหารคิดว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญ
อาจมิใช่ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการในมุมมองของลูกค้า (Drucker, 1999)
การศึกษาคุณภาพการบริการและการประเมินคุณภาพการบริการ
การศึกษาคุณภาพการบริการมีการใช้วิธีการดาเนิ นการวิจัย และเครื่องมือที่หลากหลาย
ส่วนหนึ่งได้มาจากการสร้างโมเดล และทาการวิจัยเพื่อทดสอบกระบวนการประเมิน อีกส่วนหนึ่งมา
จากการวิเคราะห์เชิงประจั กษ์และทดลองในสาขาบริการอื่น ๆ ในงานวิจัยและวรรณกรรมด้าน
คุณภาพการบริการได้มีการศึกษาและสร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์ มิติคุณภาพการบริการ และวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการมากมาย
การศึ ก ษามิ ติ คุ ณ ภาพการบริ ก ารจากผลการให้ บ ริ ก าร (Performance) และการรั บ รู้
คุณภาพการบริการ (Perceptions) ได้มีการศึกษาและวิจัยมากขึ้นในปัจจุบัน นอกเหนือจากโมเดล
SERVQUAL ที่พัฒนาโดย Parasuraman et al. (1988) โดยโมเดลที่ถูกนาไปศึกษาและทาการวิจัย
ได้แก่โมเดลคุณภาพการบริการของ Gronroos (1984) ซึง่ ใช้แนวคิดความคาดหวังต่อการบริการ และ
การรับรู้บริการ (expected service and perceived service) และภาพลักษณ์ (image) การรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกค้าเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินคุณภาพบริการจากการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังต่อบริการกับการรับรู้บริการ (Gronroos, 1984) โดยการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกค้าประกอบด้วยสองส่วนคือ
1. การรับรู้คุณภาพด้านเทคนิค (Technical quality) เป็นการรับรู้ผลลัพธ์จากกระบวนการ
บริการหลังจากการให้บริการแต่ละครั้งเสร็จสิ้นลง โดยลูกค้าสามารถประเมินผลการให้บริการได้
เช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพสินค้า
2. การรับรู้คุณภาพกระบวนการให้บริการ (Functional quality) เป็นผลจากกระบวนการ
ให้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้านจิตวิทยาของลูกค้ าต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมและกิจกรรมการบริการ
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการให้บริการ
ด้านวิธีการประเมินคุณภาพการบริการนั้น การประเมินคุณภาพการบริการโดยใช้การรับรู้
คุณภาพการบริการ (Performance perceptions) ได้ถูกนาไปใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ
มากขึ้นนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพบริการโดยวิธีส่วนต่าง (Disconfirmation approach/Gap
approach) ซึ่ ง ปรากฏในงานวิ จั ย ของ Parasuraman et al. (1988) โดยงานวิ จั ย ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
งานวิจั ย ของ Cronin & Taylor (1992) ซึ่ง ได้ส รุปผลจากการศึกษาวรรณกรรม เกี่ยวกับความพึง
พอใจ และเจตคติและผลจากการวิจัยไว้ว่า การรับรู้คุณภาพการบริการคือการตี ความหมายเจตคติได้
ดีที่สุด โดยเสนอว่า การประเมินคุณภาพการบริการควรวัดในแง่เจตคติ มิใช่บนพื้นฐานของความพึง
พอใจ โดยกล่าวว่า เจตคติของลูกค้าเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลการให้บริการในแต่
ละครั้งที่ลูกค้าใช้บริการโดยให้ความสาคัญกับบางมิติโดยเฉพาะ และถือว่าโมเดล SERVPERF เป็น
โมเดลที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารบนพื้ น ฐานของเจตคติ ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ โมเดล
SERVPERF เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกว่า SERVQUAL โดยลดจานวนข้อคาถามครึ่งหนึ่งและผลจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพบว่า ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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จากงานวิ จั ย ของ Dabholkar, Shepherd, & Thorpe (2000) ซึ่ ง ได้ เ สนอและทดสอบ
กรอบแนวคิดของคุณภาพการบริการระหว่างการเป็นองค์ประกอบกับการเป็นตั วแปรส่งผ่าน รวมถึง
วิธีการวัดระหว่างวิธีการประเมินแบบส่วนต่าง และวิธีการประเมินแบบการรับรู้การให้บริการ พบว่า
การประเมินคุณภาพการบริการแบบการรับรู้ดีกว่าการประเมินคุณภาพการบริการโดยวิธีส่วนต่าง โดย
แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติได้ดีกว่าการประเมินแบบวิธีส่วนต่า งในทุกมิติ ดังนั้นจึงรับรองการใช้
การประเมินคุณภาพการบริการแบบการรับรู้คุณภาพการบริการในการศึกษาคุณภาพการบริการ เมื่อ
วัตถุประสงค์เป็นการทานายคุณภาพการบริการหรือความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น เช่น ความพึงพอใจ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Dabholkar et al., 2000)
จากการทบทวนวรรณกรรมโมเดลมิติคุณภาพการบริการและวิธีการประเมินคุณภาพบริการ
และการพิจารณาข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการนาโมเดล SERVQUAL และการนามาปรับใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ
ผู้ วิจั ย จึ งเสนอโมเดล Technical/Functional ของ Gronroos (1984) เป็น โมเดลพื้ นฐานในการ
ประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1) ด้านมิติคุณภาพการบริการ
มิ ติ 5 ด้ า นของโมเดล SERVQUL มิ ไ ด้ เ ป็ น สากล การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ข องโมเดล
SERVQUAL มี ข้ อ วิ จ ารณ์ ท างด้ า นมิ ติ ค วามมั่ น ใจ (Assurance) และมิ ติ ก ารตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า
(Responsiveness) ด้าน item loading นอกจากนี้คาถามในมิติลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)
สามารถแบ่งเป็น 2 ตัวแปรคือ เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ และ พนักงานและเครื่องมือสื่อสาร
และนอกจากนี้มิติ 5 มิติของโมเดล SERVQUAL ความสัมพันธ์กันเนื่องจากต้องใช้การทดสอบโดยใช้
การหมุนแกน (Brown, Churchill, & Peter, 1993)
จากการทบทวนงานวิจั ย ที่ผู้ วิจั ย ได้ ศึ กษา มี ก ารเสนอจานวนมิติ คุ ณภาพการบริ การที่
แตกต่างกัน ตั้งแต่มิติคุณภาพการบริการเป็นมิติเดียวจนถึงคุณภาพการบริการประกอบด้วยมิติจานวน
9 มิติ ดังนั้นจานวนมิติของคุณภาพการบริการจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของธุรกิ จที่ทาการวิจัย
(Babakus & Boller, 1992; Brown et al., 1993; Buttle, 1996; Thai, 2008)
นอกจากนี้มิติทั้ง 5 ด้านของโมเดล SERVQUAL จะเน้นกระบวนการให้บริการแทนที่จะ
เน้น ผลการให้บ ริการซึ่งเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าได้รับจากการมาใช้บริการกับผู้ให้บริการร่ว มด้วย ทาให้ไม่
สามารถสะท้ อ นรู ป แบบคุ ณ ภาพการบริ ก ารของธุ ร กิ จ บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ขณะที่ โ มเดล
Technical/Functional ของ Gronroos (1984) ใช้มิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิคมาใช้ในการ
ประเมิ น คุ ณ ภ าพบริ ก ารร่ ว มกั บ มิ ติ คุ ณ ภ าพด้ า นกระบวนการ ซึ่ ง งานวิ จั ย ที่ ใ ช้ โ มเดล
Technical/Functional ของ Gronroos ได้นามิติของโมเดล SERVQUAL บางมิติ มาใช้เป็นตัวชี้วัด
ในมิติคุณภาพด้านกระบวนการบริการ (Stank, Goldsby, & Vickery, 1999; Stank, et al., 2003;
Bienstock, 2008; Snell & White, 2011) หรือใช้มิติทั้ง 5 ด้านของโมเดล SERVQUAL เป็นตัวชี้วัด
ในมิติคุณภาพด้านกระบวนการ (Kang & James, 2004; Akroush & Khatib, 2009; Banomyong
& Supatn, 2011; Hanzaee & Mirvaisi, 2011; Choy, Lam, & Lee, 2012; Zaibaf, Taherikia, &
Fakharian, 2013; Giovanis, Zondiros, & Tomaras,2014)
โมเดล Technical/ Functional quality ของ Gronroos (1984) จึงเหมาะสมกับบริบท
ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการบริการ และผลการให้บริการ (Bienstock,
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Mentzer. & Bird, 1997) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความเหมาะสมด้ า นเวลา (Timeliness) ความถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนของสินค้า (Accuracy) และสภาพของสินค้า (Condition) เป็นต้น โดยคุณค่าที่ผู้ใช้บริการ
ได้รับจากการใช้บริการโลจิสติกส์คือผลลัพธ์ (Results) ที่ลูกค้าเปรียบเทียบกับราคาและต้นทุนอื่น ๆ
(Heskett et al., 2008) ประกอบกับคุณภาพกระบวนการบริการที่นามาซึ่งผลการให้บริการนั้น จะ
สามารถทาความเข้าใจคุณภาพการบริการโลจิสติกส์โดยรวมได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น การคานึงถึงคุณภาพผลการให้บริการ (Technical/Performance quality) ร่วมกับ
คุณภาพกระบวนการบริการ (Functional quality) จึงมีความสาคัญในการศึกษารูปแบบคุณภาพการ
บริ ก ารโลจิ ส ติกส์ ของผู้ ใ ห้ บ ริ การโลจิ ส ติก ส์ (Mentzer, Flint, & Kent, 1999) เพื่ อให้ ใช้ไ ด้จริ งใน
บริบทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
2) ด้านวิธีการประเมินคุณภาพการบริการ
วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยใช้ ส่ ว นต่ า ง (Disconfirmation approach/gap
approach) ซึ่งเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังต่อบริการกับคะแนนการรับรู้บริการนั้น มิได้มีการ
ยอมรับโดยทั่วไป เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนตีความความคาดหวังแตกต่างกัน ความคาดหวังต่อบริการ
อาจหมายถึง ความส าคั ญของแต่ล ะมิติ คุณ ภาพการบริ การ ผลการให้ บ ริ การที่ จ ะได้รั บ ผลการ
ให้บริการที่ควรจะได้รับ ความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป หรือมาตรฐานที่ควรจะได้รับ (Teas, 1993) รวม
ไปถึงการรับรู้ต่อบริการและความคาดหวังต่อบริการมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยผู้ใช้บริการ
จะปรับเปลี่ยนความคาดหวัง เมื่อได้รับข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การบอกต่อ การโฆษณา (Boulding
et al., 1993) และการมาใช้บริการของผู้ใช้บริการแต่ละครั้ง ดังนั้นการประเมินคุณภาพการบริการ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการบริ ก ารทั้ ง หมด มิ ใ ช่ ค วามคาดหวั ง ในแต่ ล ะมิ ติ เ ท่ า นั้ น (Buttle, 1996)
นอกจากนี้ผลต่างด้านบวกและด้านลบของการใช้วิธีการวัดแบบส่วนต่างนั้น ได้ถูกตั้งสมมติฐานว่ามีผล
เท่าเทียมกัน (Parasuraman et al., 1988) แต่ในมุมมองของลูกค้าความบกพร่องในการให้บริการ
เมื่อเทียบกับความคาดหวังมักจะมีผลกระทบมากกว่า (Buttle, 1996)
เมื่อพิจารณาถึงการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีที่ผู้ใช้บริการให้คะแนนสูง ๆ จะทาให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างข้อคาถาม ส่งผลให้การอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการบริการได้ยาก และ
เกิดปัญหาเมื่อนาไปใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ รวมถึงการนาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างกับ ตัวแปรที่ผู้วิจัย สนใจศึกษา โดยในงานวิจัยของ Cronin & Taylor (1992) พบว่าการ
วิเคราะห์โดยใช้สมการโครงสร้างโมเดล SERVQUAL สามารถวิเคราะห์ได้เพียงแค่สองธุรกิจ
ในทางกลั บ กัน วิธีการประเมินคุณภาพการบริการแบบการรับรู้บริการเพียงอย่างเดีย ว
สามารถแก้ปัญหาด้านการประเมิน เนื่องจากความคาดหวังอาจก่อให้เกิดความสับสนระหว่าง การ
ประเมินความคาดหวังก่อนการใช้บริการกับการประเมินการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันด้านประสบการณ์การใช้บริการและกระบวนการในการวัดอาจก่อให้เกิด
พฤติกรรมชี้นา (Oliver, 1981) นอกจากนี้การประเมินเฉพาะการรับรู้คุณภาพการบริการภายหลัง
จากการรับบริการ คือ การตีความหมายถึงเจตคติได้ดีที่สุด (Cronin & Taylor, 1992) และสามารถ
ลดจานวนข้อคาถามครึ่งหนึ่ง
เมื่อพิจารณาด้านสถิติ วิธีการประเมินเฉพาะการรับรู้คุณภาพการบริการสามารถอธิบายค่า
ความแปรปรวนของคุณภาพการบริการโดยรวมได้มากกว่าการประเมินคุณภาพการบริการแบบส่วน
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ต่ า ง (Cronin & Taylor, 1992; Dabholkar et al, 2000) และการใช้ ตั ว วั ด การรั บ รู้ คุ ณ ภาพการ
บริการเพียงอย่างเดียวให้ผลทัดเทียมกับการใช้ข้อคาถามสองชุดแบบสมบูรณ์ ดังนั้นการประเมิน
ความคาดหวั ง ต่ อ บริ ก ารมิ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ลในการท านายมิ ติใ ด ๆ (Brown et al., 1993) รวมถึ ง การ
ประเมินเฉพาะการรับรู้คุณภาพการบริการสามารถวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยที่ศึกษาวิจัยได้ (Kang & James, 2004)
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น โมเดลคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
ใช้ โ มเดล Technical/Functional quality ของ Gronroos, (1984) ที่ ป ระกอบด้ ว ย มิ ติ ผ ลการ
ให้บ ริการ (Technical quality dimension) และมิติกระบวนการให้ บริการ (Functional quality
dimension) เป็นโมเดลพื้นฐานในการศึกษาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ โดยใช้วิธีการประเมินการ
รับรู้ (Perceptions) ในการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ในบริบทธุรกิจบริการโลจิสติกส์ การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ
ด้านการผลิตในการประเมิน คุณลักษณะ การสร้างคุณประโยชน์จากโลจิสติกส์ในแง่ของระยะเวลา
การเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การบริหารต้นทุน และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นการ
ประเมินตนเอง (Self-assessment) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์นั้น มิได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริง
ของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ เนื่องจากอาจมีการลาเอียง (Bias) ดังนั้นการประเมินคุณภาพการ
บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า และผลการด าเนิ น งานที่ มุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า (Customer-focused
performance) ประกอบกับการประเมินคุณลักษณะด้านการผลิตมาพิจารณาด้วย เพื่อพัฒนาโมเดล
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง (Mentzer et al., 1999) จึงมีความสาคัญ และ
จ าเป็ น ต้ อ งวั ด การรั บ รู้ คุ ณ ภาพการบริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ จ ากการรั บ รู้ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Customer
perception) เนื่องจากการรับรู้ของลูกค้าเป็นตัววัดคุณภาพการบริการ (Bienstock, et al., 1997;
Stank et al., 1999; Stank et al., 2003) และข้อจากัดของบริการด้ านความไม่สามารถจับต้องได้
(Intangibility) จึ งจ าเป็ น ต้องมีเ ครื่องมือ วัดคุณภาพการบริการโลจิส ติ กส์ ที่เชื่อ ถือได้ (Rafiq &
Jaafar, 2007) จากความสาคัญของโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ใช้บริการและความสาคัญ
ของผลการดาเนิ น งานที่เน้ น ลูกค้า (Customer-focused performance) คุณภาพการบริการโลจิ
สติ ก ส์ จึ ง ต้ อ งประเมิ น จากการรั บ รู้ คุณ ภาพการบริ ก ารของผู้ ใ ช้ บ ริก ารโลจิ ส ติก ส์ ทั้ง ด้ า นผลการ
ให้บริการและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ดังนั้น คุณภาพการบริการโลจิสติกส์จึงหมายถึง การประเมินระดับการบริการโลจิสติกส์ ที่
เป็ น ผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพผลการบริ ก าร (Performance/Technical quality) และการ
ประเมิน กระบวนการบริ การที่ผู้ ใช้บริการได้รับ (Functional quality) จากการรับรู้คุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการในแต่ละมิติ (Perception of actual service performance)
ในช่ว งที่ ผ่านมางานวิจัย เกี่ ยวกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ได้รับความสนใจมากขึ้น
เนื่องจากคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ (Purchasing intention) (Bienstock
et al., 1997) คว ามพึ ง พอใจ ( Mentzer et al, 1999; Mentzer, Flint, & Hult, 2001; Rafiq &
Jaafar, 2007) และ ความภั กดี (Stank et al., 1999; Stank et al., 2003; Bouzaabia, van Riel,
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& Semeijin, 2013) ทฤษฎีคุณภาพการบริการในการตลาดบริการที่ศึกษาธุรกิจค้าปลีกและผู้บริโภค
ที่เป็นลูกค้า สามารถนามาปรับใช้กับลูกค้าภาคธุรกิจในด้านการตลาด รวมถึงการศึกษามิติคุณภาพ
การบริการที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามแนวคิด
และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวน 37 เรื่อง พบว่า มีจานวน 13 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 1 แต่ใน
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดองค์ประกอบแนวคิดเพื่อการวิจัยโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที่
มีความถี่ในระดับ 10 ขึ้นไป เนื่องจากเป็นระดับความถี่ที่องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับทฤษฎีด้าน
คุณภาพการบริ ก ารโลจิ ส ติก ส์ และมีง านวิจัย ที่ส าคัญสนับ สนุน มากที่สุ ด ดั งนั้น องค์ประกอบมิ ติ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ เพื่อการวิจัยครั้งนี้มีจานวน 10 องค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมด้าน
เวลา (Timeliness) สภาพสิ น ค้ า (Condition) ความพร้ อมในการบริ การ (Availability) คุ ณภาพ
พนักงาน (Personnel quality) คุณภาพข้อมูล (Information quality) ค่าบริการ (Service cost)
คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ (Procedure quality) ความถูกต้อง (Accuracy) การจัดการข้อผิดพลาด
(Discrepancy handling) และการใช้เทคโนโลยี (IT usage and Tracking)
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จากการทบททวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มิติคุณภาพการ
บริ การโลจิ ส ติ กส์ ส มควรแบ่ งออกเป็นสองมิติห ลั กคือ มิ ติคุณภาพกระบวนการบริก ารโลจิ ส ติกส์
(Functional logistics service quality) และมิติคุณภาพผลการให้ บริการโลจิส ติ กส์ (Technical
logistics service quality) ตามแนวคิ ด ของ Gronroos (1984) ซึ่ ง เหมาะสมกั บ บริ บ ทธุ ร กิ จ โลจิ
สติ ก ส์ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการบริ ก ารและผลการบริ ก าร (Bienstock et al., 1997)
นอกจากนี้การแยกมิติคุณภาพกระบวนการบริการและมิติคุณภาพผลการบริการในโมเดล จะช่วยให้
ทาความเข้าใจถึงการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของลูกค้าเกิดขึ้นอย่างไร (Bienstock, 2008)
ภายหลังจากการสังเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ผู้วิจัยสามารถสร้าง
โมเดลการวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ดังปราฏในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ที่มา: ผู้วิจัย
ภาพที่ 1 แสดงโมเดลการวัด คุ ณภาพการบริก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ไ ด้จ ากการสั งเคราะห์ มิ ติ
คุณภาพการบริ การโลจิ ส ติกส์ จากทรรศนะของนักวิจัยและงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้ว ย มิติ
คุ ณ ภาพกระบวนการบริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ป ระกอบด้ ว ย 7 องค์ ป ระกอบ คื อ คุ ณ ภาพพนั ก งาน
(Personnel quality) คุณ ภาพข้ อ มู ล (Information quality) ค่ าบริ ก าร (Service cost) คุ ณ ภาพ
กระบวนการสั่ ง ซื้ อ (Procedure quality) ความพร้ อ มในการบริ ก าร (Availability) การจั ด การ
ข้อผิ ดพลาด (Discrepancy handling) และการใช้เทคโนโลยี (IT usage and Tracking) และมิติ
คุณภาพผลการ ให้บ ริ การโลจิ สติกส์ประกอบด้ว ย 3 องค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมด้านเวลา
(Timeliness) สภาพสินค้า (Condition) ความถูกต้อง (Accuracy)
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้ ว ยการวิ จัย เชิ ง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณโดยประชากรสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็น ผู้จัดการ หัวหน้า
ฝ่าย หรือผู้ที่มีอานาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกสินค้า โดยผู้วิจัยจะ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยติดต่อผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย
หรือผู้มีอานาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคล จานวน 6 คน และทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและทรรศนะด้านคุณภาพการบริการโล
จิส ติกส์ รวมถึงปั ญหาด้านคุณภาพบริการที่ผู้ให้ สั มภาษณ์ประสบ และข้อเสนอแนะ และทาการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อผู้วิจัยสามารถมองเห็นภาพรวม จากการสังเคราะห์
ข้อคิ ดเห็ น จากการสั มภาษณ์ ซึ่ งนอกเหนือจากข้อ มูล ที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง และนาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
นั้น นามาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมในโมเดลสมมติฐาน และใช้ในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเชิง
สารวจต่อไป ทาให้การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ด้านการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ประชากรเป็นผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคลเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมยานต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ที่ใช้บริการโลจิสติกส์
ในการส่ ง สิ น ค้ า ไปต่ า งประเทศจ านวน 1,820 ราย (ศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร, ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยติดต่อ
ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้มีอานาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ และมีการใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก
สิ น ค้า จ านวน 460 ราย การเก็บ รวบรวมข้อมูล เชิงปริ มาณใช้แบบสอบถามที่ผ่ านการออกแบบ
เครื่องมือจากผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจาก
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งมีพื้นฐานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ แบบสอบถามประกอบด้ ว ย 1) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ลั ก ษณะเครื่ องมื อเป็ นแบบส ารวจรายการ 2) แบบสอบถามการรับ รู้คุณ ภาพการ
บริการโลจิสติกส์ โดยมีลักษณะเป็นเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้มาตรวัด ทัศนคติของ Likert
(Likert scale) แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ และทาการวิเคราะห์ความ
เชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้ วิ ธี ข อง
Cronbach ค่าที่สูงแสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือมาก โดยต้องมีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า
0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556: 101) ผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
แ
ล
ะ
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จัดกระทาข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
ได้ ห ลาย ๆ ตั ว (กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา, 2556) โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อศึกษาโครงสร้างความสั มพันธ์ของตัว แปรที่ได้จากการ
วิเ คราะห์ เ นื้ อ หาจากการวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ และการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง มี ขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และใช้สถิติทดสอบ
(Kaiser-Myer-Olkin) และการทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity ต่ อ จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยโดยการสกัดปัจจัยพิจารณาจานวนปัจจัย และการจัดตัวแปรให้กับปัจจัย โดยพิจารณา
จากค่าน้าหนักปัจจัย และตั้งชื่อปัจจัยจากผลการพิจารณาปัจจัย และนาเสอนผลการวิจัยในลาดับ
ต่อไป
สรุปแนวคิดและวิธีการดาเนินการวิจัย
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยนี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดคุณภาพการบริการของ
Gronroos (1984) ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพกระบวนการบริการ และคุณภาพผลการบริการ ด้าน
องค์ป ระกอบคุณภาพการบริ การโลจิสติกส์ นั้นมีพื้นฐานมาจากสามแนวคิดหลั ก คือ แนวคิดของ
Bienstock et al. (1997) ซึ่งใช้ PDSQ model ประกอบด้วยสามองค์ประกอบคือ ความพร้อมในการ
บริการ (Availability) ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) และสภาพสินค้า (Condition) อีก
แนวคิดหนึ่งก็คือ คุณภาพการบริการโลจิส ติกส์ที่พัฒนาโดย Mentzer et al. (1999) และแนวคิด
คุณภาพการบริ การด้านการดาเนินงาน และคุณภาพการบริการด้านความสั มพันธ์ ซึ่งพัฒนาโดย
Stank et al. (1999, 2003) โดยสามารถนามาปรับ ใช้ ไ ด้ ห้ า องค์ ประกอบ คือ คุณ ภาพพนั กงาน
(Personnel quality) คุ ณ ภ า พ ข้ อ มู ล ( Information quality) คุ ณ ภ า พ ก ร ะ บ ว น ก า ร สั่ ง ซื้ อ
(Procedure quality) การจั ด การข้ อ ผิ ด พลาด (Discrepancy handling) และ ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) องค์ประกอบที่เพิ่มเติมจากการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎี ก็คือ ค่าบริการ และ การ
ใช้เทคโนโลยี ซึ่งปรากฏในงานวิจัยอื่น ๆ ดังกล่าวไว้ข้างต้น
ด้านวิธีการดาเนินการวิจัยผู้วิจัยเสนอการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) การวิจัยเชิง
คุณภาพที่มีการเก็บ ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึ กเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพการบริการ
โลจิสติกส์ และทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อผู้วิจัยสามารถมองเห็นภาพรวมจากการสังเคราะห์
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และนาองค์ประกอบคุณภาพบริการโลจิสติกส์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหานั้น นามาเป็น
องค์ประกอบเพิ่มเติมในโมเดลสมมติฐาน เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเชิงสารวจต่อไป
ท าให้ ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามที่ผ่านการออกแบบเครื่องมือจากผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดและจัดกระทาข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิงส ารวจ เพื่อนาเสนอผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเครื่องมือประเมิน
คุณภาพบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริ ก ารโลจิ ส ติ กส์ กั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ เช่น ความพึ งพอใจ ความภักดี เป็นต้ น เพื่อ ให้ ผู้
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บทคัดย่อ
กลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากปัญหารายได้จากการประกอบอาชีพที่ทํา
การเกษตรแบบการใช้สารเคมีที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงเกิดแนวคิดการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนในการผลิตโดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานของกลุ่มประสบความสําเร็จเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
ที่ปฏฺบัติตนเป็นแบบอย่างในการทํานาอินทรีย์ เครือข่ายความร่วมมือ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรในการสร้างพลังในการต่อรองให้สูงขึ้น รวมทั้ง
การใช้ความรู้ในการทํากิจกรรมของกลุ่มเพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้
คําสําคัญ: ผู้นํา เครือข่ายความร่วมมือ การรวมกลุ่ม กลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์
ABSTRACT
Organic- based agricultural community is a group of people joining together
in order to mutually help other farmers themselves solving problems relating to high
cost of the chemicals utilized for farming. The farmers, thus, discovered the way of
reducing the price for the chemical used for the agricultural by turning to do organic
farming instead. The crucial factors distributed in the successful of the organic farming
are including of the well behaving role model of the leaders, great cooperation among
the team, good communication and connection within and between the groups
allowing them to be able to exchange their ideas. Brain-storming about the resources
and farming products that they have produced among the groups are discussed
allowing higher and better price bargain and negotiation to happen in the market. The
knowledge that they shared to each other in the community also facilitates the
sustainable way of doing organic farming permitting them to help solving the problems
within the group members.
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Keywords: Leader, Collaboration Network, Aggregation, Organic- based agricultural
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บทนํา
เกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยโดยเฉพาะการทํานา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
การทํานาของชาวนาจะเน้นการปลูกข้าวไว้กินภายในครัวเรือนแต่เมื่อข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออก
แนวคิดการปลูกข้าวของชาวนาไทยจึงเปลี่ยนไปเป็นการผลิตเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อ
สามารถขายมีรายได้มากขึ้นจึงเร่งการเพาะปลูกโดยการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจาก
การใช้สารเคมีทําให้ประชาชนมีปัญหาทางสุขภาพและมีหนี้สินจากราคาปุ๋ยเคมีที่นับวันราคาจะแพง
มากขึ้น
ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนที่ยังมีความเป็น
ชนบทไทย สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา (190 ครัวเรือน) โดยใช้ปุ๋ยและยาปราบ
ศั ตรูพืชจากสารเคมีมาเป็ นเวลานาน ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกรเอง
รวมทั้งทําให้ต้นทุนการทําการเกษตรสูงขึ้นทุกๆ ปี เพราะต้องใส่ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชเพิ่ม ขึ้น
เนื่องจากดินเสื่อมสภาพ
แม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานเกษตรอําเภอศรีณรงค์มาให้ความรู้เรื่องพิษภัยที่
เกิดจากสารเคมีและวิธีการทําการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้เอง แต่สมาชิกชุมชนก็ยังคงยึด
วิธีการทํานาแบบเดิมโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความเชื่อผิดๆ ว่าการทํานาเคมีจะได้ผลผลิต
มากกว่านาอินทรีย์ บางกรณีเกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานรัฐหรือนโยบายรัฐบาลที่ผิดพลาด เช่น
ธนาคารส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการใช่ปุ๋ยเคมี นโยบายจํานําข้าวราคาสูงของรัฐบาล
ทําให้ชาวนาเร่งปลูกข้าวให้ได้มากกว่าปีละ 1 ครั้งเพื่อเพิ่มรายได้ ฯลฯ แต่เหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือ
ชาวนาขาดความรู้การทําเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ขาดต้นแบบที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มีแหล่ง
ตลาดที่จะนําข้าวจากการทํานาอินทรีย์ไปขาย
ความพยายามในการแก้ปัญหาชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนมีอย่างต่อเนื่อง การจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านเพื่อสอบถามความต้องการของสมาชิกชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ผลที่ได้คือ ความต้องการ
โครงการที่มีลักษณะของกิจกรรมทั่วๆ ไป เช่น การปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานในครัวเรือน การออก
กําลังกาย ฯลฯ ซึ่งจะมีผู้สนใจเข้าร่วมในระยะแรกๆ จํานวนผู้สนใจจะลดลงไปตามระยะเวลาของ
โครงการ และเมื่อโครงการสิ้นสุดกิจกรรมเหล่านั้นก็สิ้นสุดตามไปด้วย เนื่องจากสมาชิกชุมชนมองไม่
เห็นปัญหาสําคัญที่ตนประสบอยู่ นั่นคือ “ปัญหาการประกอบอาชีพ” จากความเคยชินที่ปฏิบัติสืบ
ต่อมาเป็นเวลานาน จึงปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกข้าวแล้วจะ
ได้รับผลที่ด้อยกว่าเดิม
ในขณะที่ปัญหาแท้จริงของสมาชิกชุมชนคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจ และตัวอย่างเชิง
ประจักษ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเดิมไปสู่สภาวะใหม่ หรือเปลี่ยน
จากการทํานาเคมีมาทํานาอินทรีย์นั่นเอง
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ปัญหาการประกอบอาชีพถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินอาจพิจารณาได้ว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล
แต่แท้จริงแล้วปัญหาการประกอบอาชีพหรือปัญหาด้านรายได้เป็นปัญหาร่วมของเกษตรกรไทย และ
เป็นสาเหตุที่มาของปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความแตกแยกของ
ครอบครัว/ชุมชน ปัญหาการสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชน ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ําซึ่งจําเป็น
สําหรับการทําการเกษตร ฯลฯ การสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกชุมชนเชื่อในการใช้ความรู้สําหรับการ
แก้ปัญหา ไม่เฉพาะปัญหาด้านการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ความรู้สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง จึง
เป็นเป้าหมายหลักของการดําเนินงานโครงการจึงได้จัดตั้งกลุ่มชาวนาปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ปลอด
จากการใช้ ส ารเคมี แ ละนํ า ข้ า วที่ ป ลู ก เองแบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ว้ บ ริ โ ภคเองแทนการซื้ อ ข้ า วจาก
ท้องตลาดทั่วไปเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์
วิธีการวิจัย
การศึกษาใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของโครงการ
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของโครงการ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม
การประชุมเชิ งปฏิ บัติการร่ วมได้ดําเนินการประชุม จํานวน 3 ครั้ง เป็นกิจกรรมร่วม
ระหว่างผู้วิจัย จํานวน 3 คน ผู้นํากลุ่มจํานวน 5 คน สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบล
แจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 25 คน และภาคประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานโครงการ จํานวน 20 คน เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นการดําเนินงานโครงการที่
ผ่านมาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงกว้างสําหรับเป็นแนวทางการประชุมกลุ่มย่อย และสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
- การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
การประชุมกลุ่มย่อยได้ดําเนิ นการประชุม จํานวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วยผู้วิจัย จํานวน 3 คน ผู้นํากลุ่มจํานวน 5 คน สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชน
บ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 5 คน และภาคประชาชนในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโครงการ จํานวน 5 คน เพื่อค้นหาข้อมูลผลจากการดําเนินกิจกรรมที่ผ่าน
มาและนําไปเป็นแนวทางสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสั มภาษณ์เชิ งลึกได้ดําเนินการประชุมจํานวน 5 ครั้ง ในแต่ล ะครั้งจะมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยผู้วิจัย จํานวน 3 คน ผู้นํากลุ่มจํานวน 3 คน สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ
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ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 3 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงลึกสําหรับการนํามาสังเคราะห์ความรู้ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เช่น ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ การมีส่วนร่วม ทัศนคติ และความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่
มีต่อการดําเนินงานโครงการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสรุป จัดกลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่เหมาะสม
กับการนํามาใช้ต่อไป
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จประการแรกคือ การกําหนดปัญหาและความต้องการของสมาชิกภายใน
กลุ่มที่กําหนดปัญหามีความสอดคล้องกับปัญหาที่สําคัญของชุมชนกําลังเผชิญอยู่คือปัญหาเรื่องรายได้
จากการประกอบอาชีพ ประการที่สอง ผู้นําที่เกิดจากการเลือกตั้งของสมาชิกในชุมชนที่ชุมชนยอมรับ
ในความรู้ความสามารถและปฏิบัติเป็นแบบอย่างสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
ประการที่สาม เครือข่ายความร่วมมือที่สําคัญคือเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มที่เปรียบเป็น
เครือข่ายต้นน้ําในการดําเนินการ เครือข่ายความร่วมมือจากเกษตรอําเภอศรีณรงค์ที่เป็นเครือข่าย
กลางน้ําให้การสนับสนุนด้านความรู้ในการทําเกษตรอินทรีย์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าง
สุรินทร์ที่เป็นเครือข่ายปลายน้ําให้การสนับสนุนความรู้การทําเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งรับซื้อข้าว
อินทรีย์จากสมาชิก ประการสุดท้าย การรวมกลุ่มของสมาชิกที่เกิดจากความต้องการในการแก้ปัญหา
ที่กําลังเผชิญร่วมกันเป็นปัญหาเดียวกันมีการกําหนดกติกาของกลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนต้อง
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ
ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้
1. การกําหนดปัญหาและความต้องการ
ในการกําหนดประเด็นการดําเนินงานโครงการ นายสงวน ศิริทวี ซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มเกษตร
อินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ มีประสบการณ์จากการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนามาก่อนหน้านี้ ซึ่งกําหนดประเด็นการดําเนินงานโครงการโดยสอบถาม
ความเห็นจากสมาชิกชุมชนในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ผลที่ได้คือ ความต้องการโครงการที่มีลักษณะ
ของกิจกรรมทั่วๆ ไป เช่น การปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานในครัวเรือน การออกกําลังกาย ฯลฯ ซึ่ง
จะมีผู้สนใจเข้าร่วมในระยะแรกๆ จํานวนผู้สนใจจะลดลงไปตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อ
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โครงการสิ้นสุดกิจกรรมเหล่านั้นก็สิ้นสุดตามไปด้วย เนื่องจากสมาชิกชุมชนมองไม่เห็นปัญหาสําคัญที่
ตนประสบอยู่ นั่นคือ “ปัญหาการประกอบอาชีพ” จากความเคยชินที่ปฏิบัติสืบต่อมาเป็นเวลานาน
จึงปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้รับผลที่ด้อยกว่าเดิม
ดังนั้น ปัญหาแท้จริงของสมาชิกชุมชนคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจ และตัวอย่างเชิง
ประจักษ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเดิมไปสู่สภาวะใหม่ หรือเปลี่ยน
จากการทํานาเคมีมาทํานาอินทรีย์นั่นเอง
ปัญหาการประกอบอาชีพถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินอาจพิจารณาได้ว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล
แต่แท้จริงแล้วปัญหาการประกอบอาชีพหรือปัญหาด้านรายได้เป็นปัญหาร่วมของเกษตรกรไทย และ
เป็นสาเหตุที่มาของปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความแตกแยกของ
ครอบครัว/ ชุมชน ปัญหาการสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชน ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ําซึ่งจําเป็น
สําหรับการทําการเกษตร ฯลฯ
การสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกชุมชนเชื่อในการใช้ความรู้สําหรับการแก้ปัญหา ไม่เฉพาะ
ปัญหาด้านการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ความรู้สามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง จึงเป็นเป้าหมายหลัก
ของการดําเนินงานโครงการที่ทุกคนเห็นชอบร่วมกัน
2. ผู้นํา
การดํ าเนิ นกิ จกรรมในลักษณะของการรวมกลุ่มเป็ นสมาชิกผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มคือ ผู้นํา ดังนั้นในการดําเนินการผู้นําจะต้องมีภาวะผู้รําและต้องดําเนินกิจกรรมและ
บริหารจัดการกลุ่มดังนี้
- การสร้างความเชื่อมั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภารกิจแรกที่โครงการต้องทําคือ การสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ให้ ส มาชิก ชุ ม ชนเชื่ อ ว่า การเปลี่ ย นแปลงมาทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์จะทํา ให้
เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสําหรับการดําเนินงาน โดย
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นเครือข่ายสนับสนุนความรู้ที่จําเป็นสําหรับกระบวนการผลิต และ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จะเป็นเครือข่ายทั้งด้านการผลิตและการตลาด
ซึ่งปัญหาการขาดตลาดที่มีความเป็นธรรมในการซื้อขาย (Fair Trade) เป็นปัญหาสําคัญ
อีกปัญหาหนึ่งของเกษตรกรไทย
- การสร้างความเชื่อมั่นในการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนเป็นวิถีการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพของคนไทยในอดีต เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องทุนแรง
การทํากิจกรรมขนาดใหญ่ๆ เช่น การเกี่ยวข้าว การสร้างบ้าน ขุดบ่อน้ํา ฯลฯ ต้องอาศัย
การร่วมแรงของสมาชิกในชุมชนที่เรียนว่า “การลงแขก” หรือ “การขอแรง” หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การดํารงชีวิตในอดีตโดยไม่พึ่งพาและไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเลยไม่สามารถทําได้
แต่ในปัจจุบันการเข้ามาแทนที่ของเครื่องทุนแรงขนาดใหญ่ เช่น รถไถนา รถเกี่ยวข้าว
รวมทั้งการว่าจ้างด้วย “เงินตรา” ทําให้การพึ่งพาอาศัยกันลดน้อยลงไป ยิ่งสภาพชุมชน
แปรสภาพเป็นเมืองมากขึ้นเท่าใด การพึ่งพาอาศัยกันก็จะลดน้อยตามไปด้วย แต่ไม่ใช่ว่า
การรวมกลุ่มกันจะหมดความสําคัญลงไป โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของเกษตรกร
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- ความสามารถของผู้นําในการการเปลี่ยนความเชื่อหรือทัศนคติของสมาชิกจากการทํา
เกษตรเคมีมาทําเกษตรอินทรีย์แล้วได้ผลผลิตเช่นเดียวกันแต่สามารถขายได้ในราคาที่สูง
กว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
- ความสามารถในการถ่ายทอดความความรู้ ประสบการณ์ ผู้นําที่มีความเชื่อมั่นในการใช้
ความรู้ในการดําเนินงานที่ได้จากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานการทําเกษตรอินทรีย์
แล้ ว นํ า มาถ่ า ยทอดให้ กั บ สมาชิ ก ภายในกลุ่ ม และยั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเรี ย นรู้
ฝึกอบรมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการทดลองปฏิบัติตามความรู้ใหม่ที่ได้รับมาอย่าง
สม่ําเสมอ ทดลองทําเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ผลจริง
- มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นถึงความสําเร็จ การมองเห็นจุดหมายในอนาคตร่วมกันระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม การรับรู้และเข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายที่จะทํา
กิจกรรมร่วมกันของการปลูกข้าวอินทรีย์ที่สามารถขายได้ในราคาสูงและบริโภคเองใน
ครัวเรือนส่งผลดีต่อสุขภาพ
- ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง รวมทั้งการสื่อสารความรู้ที่ได้จาการอบรมและการศึกษาดูงานและ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํากิจกรรมของกลุ่ม
- การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก การดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชน
บ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ใช้วิธีการประชุมพบปะกันเป็นประจําอย่ างต่อเนื่อง มีการทบทวนบทเรียนและสรุป
กระบวนการทํางานโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนตัวเองและปัญหา
ต่างๆ ในการทํากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมทั้การรับฟัง
ความต้องการต่างๆ ของสมาชิกด้วย
- เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มบนเงื่อนไขของการของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทํากิกจรรม โดยใช้วิธีการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการค้นหาปัญหาและความต้องการร่วมกันโดยในการ
ประชุมประชาคมนี้ปัญหาที่ค้นพบร่วมกันคือ ปัญหาการประกอบอาชีพหรือปัญหาด้าน
รายได้ของสมาชิกในกลุ่ม เมื่อได้ปัญหาและความต้องการแล้วร่วมในการวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมการหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เกษตรอําเภอศรีณรงค์
และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์มาให้ความรู้การทํานาอินทรีย์ การติดตาม
ประเมินผลโดยการประชุมร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา
ต่างๆ จากการทํากิจกรรม และรับผลประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันของสมาชิกที่สามารถขาย
ข้าวอินทรีย์ได้ในราคาที่สูง
- การปฏิบัติเป็นต้นแบบของผู้นํา (นายสงวน ศิริทวี) ในการทํานาอินทรีย์ให้สมาชิกเห็นว่า
สามารถประสบความสําเร็จและขายได้ในราคาที่สูงเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความ
มั่นใจให้กับสมาชิกชุมชนที่ยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะสมาชิกที่ไม่มีความมั่นใจ
และขาดข้ อ มู ล ข่า วสารและตั ว อย่า งเชิ ง รู ป ธรรมหั น มาเข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรมโครงการ
มากกว่าที่ประมาณการไว้
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- การใช้ ค วามรู้ ใ นการทํ า นาอิ น ทรี ย์ ผู้ นํ า ใช้ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
(เกษตรอําเภอศรีณรงค์ และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์) แล้วนําไปปฏิบัติ
เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ว่าสมารถปฏิบัติได้เห็นผลจริง รวมทั้งการทดลองของผู้นํา เช่น การทดลองดํานาโดยใช้
กล้าเพียงต้นเดียวจากความเชื่อเดิมที่ต้องใช้กล้าจํานวนสองถึงสามต้นเพื่อป้องกันกล้า
บางต้นที่ไม่สามารถเติบโตได้ จากการทดลองกล้าเพียงตันเดียวก็สามารถเจริญเติบโต
เป็นต้นข้าวได้หลายสิบต้นให้ผลผลิตได้เหมือนการดํานาด้วยกล้าหลายต้นตามความเชื่อ
เดิมๆ เป็นต้น การดําเนินงานโครงการโดยใช้ความรู้เป็นแนวทางการดําเนินงาน สามารถ
พัฒนายกระดับการดําเนินงานได้มากกว่าการใช้ความรู้หรือความชํานาญที่มีอยู่เดิมใน
ชุมชน ความรู้ช่วยลดระยะเวลาประสบความสําเร็จเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลากับการลอง
ผิดลองถูก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม และความรู้ช่วย
พัฒนากิจกรรมการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. เครือข่ายความร่วมมือ
การดําเนินการของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรี
ณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอําเภอศรีณรงค์ เป็นเครือข่ายสนับสนุนความรู้
การทําเกษตรอินทรีย์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ เครือข่ายสนับสนุนความรู้การทํา
เกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิต (ข้าวอินทรีย์) จากสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยแบ่งออกเป็น
- เครือข่ายต้นน้ํา คือ เครือข่ายความร่วมมือที่สําคัญคือเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิก
กลุ่มที่เปรียบเป็นในการดําเนินการ
- เครือข่ายกลางน้ํา คือ เครือข่ายความร่วมมือจากเกษตรอําเภอศรีณรงค์เป็นเครือข่ายที่
ให้การสนับสนุนด้านความรู้ในการทําเกษตรอินทรีย์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
- เครือข่ายปลายน้ํา คือ กองทุนข้างสุรินทร์เป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนความรู้การทํา
เกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งรับซื้อข้าวอินทรีย์จากสมาชิก
4. การรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มของเกษตรกรจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด เนื่องจากกลุ่ม
จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ การรวมกลุ่มก่อนดําเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาชุมชนบ้าน
เกาะมีการรวมกลุ่มต่างๆ ตามการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ เช่น กลุ่มอาชีพเสริม ฯลฯ การ
รวมกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีผู้เข้าร่วมมากในระยะเริ่มต้น และค่อยๆ ลดลงเมื่อการสนับสนุนสิ้นสุด
สาเหตุประการหนึ่งคือ โครงการเหล่านั้นเป็นความต้องการของหน่วยงานสนับสนุน ไม่ใช่ปัญหาหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่สอดคล้องกับปัญหาที่สําคัญที่สุดของชุมชน คือ ปัญหารายได้จาก
การประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาด้วยปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่ทําจากสารเคมีใน
การเข้าร่วมโครงการสมาชิกชุมชนจะพิจารณาต้นทุนในการลงทุนเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ
ประกอบด้วย การร่วมเรียนรู้กระบวนการเกษตรอินทรีย์ที่กลุ่มและเครือข่ายจัดให้ การยกเลิกการทํา
นาด้วยปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่ทําจากสารเคมี การปรับปรุงดินโดยการไถกลบ การปลูกพืชตระกูล
ถั่วเพิ่มสารอาหารเพื่อฟื้นฟูดิน การทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้แทนปุ๋ยเคมี เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีในการทํานา
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โดยสิ้นเชิง สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกติกาของกลุ่ม โดยเฉพาะการงดใช้ปุ๋ยและยา
ปราบศัตรูพืชที่ทําจากสารเคมีอย่างเคร่งครัด ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือ การมีรายได้เพิ่มจากการ
ขายผลิตผล (ข้าวอินทรีย์) ให้กับสหกรณ์การเกษตรกองทุนข้าวสุรินทร์ และลดต้นทุนและการมี
สุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
ดังนั้นการรวมกลุ่มของของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน
อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จึงเป็นการรวมกลุ่มเพื่อดําเนินกรรมดังนี้
- การสร้างอํานาจต่อรองสําหรับการจัดหาวัตถุดิบการทําเกษตรอินทรีย์ในราคาถูกกว่า
แยกกันซื้อ เช่น มูลไก่ มูลโค เมล็ดพันธุ์ข้าว ฯลฯ
- สร้างอํานาจต่อรองด้านการจําหน่ายผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้วอีกด้วย แต่การรวมกลุ่ม
ต้องให้ประสบความสําเร็จ สมาชิกของกลุ่มต้องเคารพกติกาที่ร่วมกันกําหนดขึ้น
- การรวมกลุ่มกันเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันแล้ว ยังมีการไปรวมกลุ่ม
กับสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์เพื่อเป็นเครือข่ายด้านการผลิตและเป็น
ตลาดรับซื้อข้าวอินทรีย์เมื่อเก็บเกี่ยวได้อีกด้วย
- การรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนบ้านเกาะจะมีข้อกําหนดให้สมาชิกปฏิบัติร่วมกัน เช่น เข้า
ร่วมประชุมเพื่อรับการอบรมความรู้และวิธีการทําเกษตรอินทรีย์อย่างถูกวิธีจากวิทยากร
จากหน่วยงานภาครัฐที่กลุ่มเชิญมาให้ความรู้ และจากประสบการณ์จากการทําเกษตร
อินทรีย์มาก่อน
- สําหรับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ นั้น สมาชิกต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนดไว้
เช่ น การงดใช้ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่ทํามาจากสารเคมี ฯลฯ โดยสหกรณ์ฯ จะมี
เจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจตลอดเวลา หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการขายข้าวให้แก่
สหกรณ์และงดให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ
- ความยั่งยืนของโครงการ เกิดจากกิจกรรมของโครงการสร้างรายได้ ซึ่งเป็นรายได้หลัก/
อาชีพหลักของสมาชิกชุมชน และการรวมกลุ่มและการรักษากติกาของสมาชิกกลุ่ม ซึ่ง
การฝ่าฝืนมีบทลงโทษจากการสูญเสียประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มซึ่งเป็นประโยชน์ระยะ
ยาว ในขณะที่การฝ่าฝืนจะได้เพียงประโยชน์ระยะสั้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาการประกอบอาชีพนับเป็นปัญหาสําคัญของชุมชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใน
ชนบทที่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังสามารถจําแนกออกเป็น
กลุ่มๆ ตามลักษณะของปัญหาได้ดังนี้
1. ปัญหาการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว (Mono-crop) การทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเป็น
ที่มาของปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ ทั้งความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ เช่น
ปัญหาภัยแล้ง น้ําท่วม ศัตรูพืช ฯลฯ ที่ทําให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้จนถึง
ขั้นเสียหายทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้ รวมทั้งปัญหาความเสี่ยงจากราคาผลิตผลตกต่ํา ความ
เสี่ยงเหล่านี้นํามาซึ่งปัญหาการขาดทุนและหนี้สิน และเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ถ้า
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เกษตรกรมีความมุ่งมั่น และใช้ระยะเวลาพอสมควรจึงจะเห็นผล รวมทั้งการใช้ความรู้
เป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อลดความผิดพลาดจากการลองผิดลองถูก
2. ปัญหาการจ้างแรงงานจํานวนมากในกระบวนการเพาะปลูก รูปแบบการทําการเกษตร
ของเกษตรกรในปัจจุบันจะใช้วิธีการจ้างแรงงานคนและเครื่องจักรในทุกขั้นตอนของการ
เพาะปลูก ยกตัวอย่างเช่น การปลูกข้าว การจ้างแรงงานจะเริ่มต้นตั้งแต่การไถที่นาเพื่อ
เตรียมการเพาะปลูก การหว่านเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว ฯลฯ การจ้างแรงงานส่งผลให้
การทําเกษตรกรรมมีต้นทุนสูง โอกาสจะมีรายได้และกําไรที่พอเพียงจึงเป็นไปได้ยาก
3. ปัญหาการขาดข้อมูลและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการขาดข้อมูล
และองค์ความรู้เป็นปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของเกษตรกรไทย การทําการเกษตรที่
ผ่านมาส่วนใหญ่ล้วนใช้ความเคยชินตามวิถีการผลิตที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
รวมทั้งการปรับตัวตามยุคสมัย แม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก
พยายามให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม แต่เกษตรกรหลาย
ส่วนยังไม่ได้นํามาเป็นประโยชน์ ดังจะเห็นจากการเลือกเพาะปลูกพืชที่เห็นว่าให้ผล
ประโยชน์สูงพร้อมกันจํานวนมาก ทําให้ราคาพืชที่เพาะปลูกลดลงเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตจํานวนมากออกสู่ตลาดพร้อมๆ กัน และเป็นผลผลิตที่
มีอายุสั้นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ปัญหาดังกล่าวยังถูกซ้ําเติมจากการส่งเสริมผิดๆ
จากภาครัฐให้เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์พร้อมๆ กันทั่วประเทศ โดยไม่คํานึงถึงสภาพ
ภูมิอากาศหรือความต้องการของตลาด เช่น การส่งเสริมให้ปลูกยางพาราพื้นที่ร้อนแล้ง
ทําให้ได้น้ํายางที่ขาดคุณภาพและมีจํานวนน้อย การส่งเสริมการเลี้ยงวัวนมที่ไม่สามารถ
ให้นมได้ ฯลฯ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้จ ะสํ า เร็ จ ลงไม่ ไ ด้ห ากไม่ไ ด้รั บความร่ วมมื อจากผู้มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ทั้งหมด และขอขอบคุณผู้นํากลุ่มกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์ สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัด
สุรินทร์ และภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะ ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร่างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม ระหว่างปี พ.ศ.2520-2529 ของเกษตรกรในตาบลนาเรียง อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เกษตรกร ผู้นาชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม
จานวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่าในชุมชนมีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ใช้พื้นที่เพื่อทานา สวนผสม และไร่นา
สวนผสม ผลิตเพื่อยังชีพและจาหน่าย โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่ตนเองมีอยู่ ควบคุมการผลิตโดยอาศัย
ธรรมชาติ วิถีชีวิตเป็นแบบดั้งเดิมในสังคมชนบท บทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัว คนมีเวลา
ให้แก่กัน บทบาทและความสัมพันธ์ในสังคม คนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐร่วมกันพัฒนาชุมชน
คาสาคัญ: การผลิตทางการเกษตร วิถีชีวิต เกษตรกร
ABSTRACT
The purposes of this research were to study of way of life and traditional
agricultural production of farmers in Nareang, Phrom Khiri, Nakhon Si Thammarat
province B.E. 2520-2529. Key informants were 62 persons of farmers, community
leaders, and concerning organizational represents. The data were collected through
the semi-structured interview guideline. The data were analyzed by descriptive
method.
The results of this research showed that there was traditional agricultural
production by using the area for paddy farming, fruit orchard, and joint plantation in
community. Farmers produced for self-sufficiency and distribution by using the
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production factors in farm and natural production controlling. The way of life was the
traditional way in rural society. For the role and relationship in family: shared their
times. For the role and relationship in society: people in community and government
organizations participated for community development.
Keywords: agricultural production, way of life, farmer
บทนา
วิถีชีวิตของคนไทยในชนบทมีความผูกพันกับเกษตรกรรมมาแต่ช้านาน ในอดีตคนในชนบท
ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานา การผลิตทางการเกษตรมุ่งเน้น
การผลิตให้เพียงพอแก่การยังชีพ ในการทาการเกษตรมีการพึ่งพาแรงงานในครัวเรือนเป็นแรงงานหลัก
แต่ในบางช่วงของการผลิตจาเป็นต้องใช้แรงงานจานวนมาก ส่งผลให้ต้องมีการแลกเปลี่ยนแรงงานซึ่ง
กัน และกั น ระหว่ างคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับ ชุมชนใกล้ เคีย ง เช่น การเก็บเกี่ย ว มีการ
แลกเปลี่ยนแรงงานที่เรียกว่า “ลงแขกเกี่ยวข้าว” หรือที่คนภาคใต้เรียกว่า “ซอเก็บข้าว” นอกจากนี้
การผลิตทางการเกษตรต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก เกษตรกรจึงให้ความเคารพบูชาต่อธรรมชาติเป็น
อย่างมาก จนก่อเกิดเป็นพิธีกรรมความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ขั้นตอนของ
การผลิต
ในปี พ.ศ. 2504 เมื่อประเทศไทยเริ่มนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรก
มาใช้ มาใช้ รั ฐบาลมีนโยบายที่จ ะเร่งรัดการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
รองรับการขยายตัวของภาคการส่งออกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้น ฐาน ได้ แ ก่ ไฟฟ้ า เส้ น ทางคมนาคมเพื่ อ การขนส่ ง แหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร ตลอดจนระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ (โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2549) การนาแผนดังกล่าวมาใช้ส่งผลให้ค่านิยมของคนใน
ชนบทเปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้น คนให้คุณค่ากับเงินตรา การผลิตทางการเกษตรจึง
มุ่งเน้นการผลิตเพื่อจาหน่ายโดยให้ได้กาไรสูงสุด มีการบุกเบิกพื้นที่รกร้างและป่าเพื่อ ปรับสภาพพื้นที่
ทางการเกษตร ลดการพึ่งพาธรรมชาติและลดบทบาทของการใช้แรงงานคนลง นอกจากนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตบ่อยครั้ง เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าที่มี
ราคาไม่แน่นอน ผลผลิตบางชนิดอาจมีราคาตกต่าลง ในขณะที่บางชนิดมีราคาสูงขึ้น เช่น เมื่อข้าวมี
ราคาที่ตกต่าอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการกดราคาของรัฐ ได้แก่ การกาหนดพรีเมี่ยมข้าว
ภาษีขาออก โควตาส่งออก และการบังคับให้พ่อค้าสารองข้าวเพื่อการส่งออก (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,
2538) ประกอบกับความต้องการของต่างประเทศลดลง ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนบ่อยครั้ง จนเกิด
ภาระหนี้ สิ น เกษตรกรจึ งหั น ไปปลู กยางพารา ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจที่มีราคาสู ง ในปี 2554 ราคา
ยางพาราในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกุมภาพันธ์มีราคาสูงสุด โดยราคายางแผ่นดิบอยู่ที่
กิโลกรัมละ 174.44 บาท และราคายางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 180.53 บาท (สานักงานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัดสงขลา, ม.ป.ป.)
ชุมชนนาเรียงเป็นชุมชนหนึ่งของอาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการตั้งถิ่น
ฐานมาแต่ดั้งเดิมและมีพื้นฐานความเป็นอยู่ในระบบเครือญาติดั้งเดิม เมื่อชุมชนเริ่มมีการติดต่อกับ
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สังคมภายนอก ค่านิยมของคนในชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง มีการให้ความสาคัญกับเงิน
เทคโนโลยีที่สะดวกสบาย และการศึกษามากขึ้น การผลิตจึงเปลี่ยนแปลงไปเกษตรกรมุ่งเน้นการผลิต
เพื่อจาหน่าย เกษตรกรเลิกประกอบอาชีพทานา เนื่องจากราคาข้าวตกต่าลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่
สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอแก่การดารงชีพอีกต่อไป ก่อนปี พ.ศ. 2549 คนในชุมชนมีการใช้ที่ดิน
เพื่อทานา 13,702 ไร่ และลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง 4,900 ไร่ ในปี 2558 (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเรี ย ง, 2548 ; ส านั ก งานเกษตรอ าเภอพรหมคี รี , 2558) นอกจากนี้ เ กษตรกรยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการผลิตอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นการปลูกพืชที่รัฐให้การสนับสนุน เนื่องจากมีราคาที่สูง
เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ยางพารา ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิถีการผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตของ
เกษตรระหว่างปี พ.ศ.2520-2529 อยากทราบว่า ในช่ว งเวลาดังกล่าวคนในชุมชนมีการผลิตทาง
การเกษตรอะไรบ้าง และดาเนินชีวิตกันอย่างไรบ้าง ผลวิจัยนี้อาจก่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตรที่
ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการศึกษา
เรื่องอื่นในพื้นที่ตาบลนาเรียง ตลอดจนวางแผนแนวทางการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคตได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529 ของ
เกษตรกรในตาบลนาเรียง อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529 ของเกษตรกรในตาบลนา
เรียง อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ระหว่างปี
พ.ศ. 2520-2529 ของเกษตรกรในตาบลนาเรียง อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-Participant Observation) ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ไว้ 3 กลุ่ม รวม
จานวน 62 คน ดังนี้
1. เกษตรกร จานวน 48 คน ได้แก่ ตัวแทนเกษตรในแต่ละหมู่บ้าน โดยเลือกหมู่บ้านละ 6
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)
2. ผู้ น าชุม ชน ได้ แก่ กานัน จ านวน 1 คน ผู้ ใ หญ่ บ้า น จ านวน 6 คน และผู้ อาวุโ สใน
หมู่บ้าน จานวน 1 คน รวมจานวน 8 คน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเรียงจานวน 4 คน
ตัวแทนของสานักงานเกษตรอาเภอพรหมคีรีจานวน 1 คน และตัวแทนของสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอพรหมคีรี จานวน 1 คน รวมจานวน 6 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างประกอบไปด้วย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
2. รูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529
3. วิถีชีวิตของเกษตรแบบดั่งเดิม ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทาการศึกษาข้อมูลจาก 2 ส่วน ได้แก่
1. การศึ ก ษาจากข้ อ มู ล เอกสาร เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์
งานวิจัย ผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเรียง สานักงานเกษตร
อาเภอพรหมคีรี และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง โดยค้นหาข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลตาบลนาเรียง การผลิต
วิถีชีวิต เป็นต้น
2. การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาตีความ โดยสัมภาษณ์แบบปลายเปิด เปิดกว้างไม่จากัดคาตอบ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป
และใช้ การสั ม ภาษณ์แ บบแจะลึ ก โดยใช้สั ม ภาษณ์ ประเด็ นที่ส าคั ญครอบคลุ มตามจุดประสงค์ ที่
ต้องการศึกษาให้มากที่สุด
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า โดยตรวจสอบ
จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เกษตรกร ผู้นาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สอดคล้องกันและมีความถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบจากหลายแหล่งข้อมูล ได้แก่ การ
บันทึกเทป การบันทึกภาคสนาม และการบันทึกช่วยจา
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไปพร้อมกับ
การเก็บรวมรวมข้อมูล หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมของเกษตรกรในตาบล
นาเรียง อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเลือกศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529 ซึ่งเป็น
ช่วงที่คนในชุมชนมีวิถีการผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้าท่วม
ใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงปลายปี พ.ศ. 2531 พื้นที่ในชุมชนได้รับผลกระทบรุนแรง มีลมพัด
และน้าท่วมหนักในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เช่น ต้นไม้ล้มหักโค่นและจมน้าตาย
ผลผลิตเสียหายจานวนมาก ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวคนในชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการผลิต
ทางการเกษตรและวิถีชีวิตไปจากเดิม
ผลการวิจั ย ประกอบด้ว ย การผลิ ตทางการเกษตรและวิถีชีวิตของเกษตรกร ระหว่า ง
ปี พ.ศ. 2520-2529 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การผลิตทางการเกษตรระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529
กิจ กรรมการผลิ ต ทางการเกษตร ระหว่าง พ.ศ. 2520-2529 เป็น ช่ว งวิถีการผลิ ตแบบ
ดั้งเดิม เกษตรกรมีความผูกพันและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก
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กิจกรรมทางการเกษตรมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การทานา การทาสวนผสม และไร่นาสวนผสม การทานา
ส่วนใหญ่จะเป็นการทานาปี จะเริ่มปลูกข้าวในช่วงเดือน 5-7 ขึ้นอยู่กับฝน หากฝนเริ่มตกก็จะเริ่ม
หว่านกล้า 1 เดือนต่อมาทาการไถดะ (ไถแปร) ทาเทือก เริ่มดานา ใส่ปุ๋ย เว้นระยะ 90 วัน จึงจะทา
การเก็บข้าวได้ การทาสวนผสม หรือที่คนภาคใต้เรียกว่า “สวนสมรม” จะมีการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย
โดยมีการปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน ทั้งไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง
ยางพารา เป็นต้น หากอยู่ในบริเวณบ้าน ก็จะมีการเลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ และการทาไร่นาสวนผสม
จะมีการทานา และยกร่องพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม เพื่อทาการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น มังคุด เงาะ
ลองกอง ยางพารา เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยัง มีการเลี้ ยงปลา และเลี้ ย งสั ตว์ใ นพื้ นที่เ ดีย วกัน อีก ด้ว ย
ลักษณะการผลิตทางการเกษตรของชุมชนมีการผลิตเพื่อการยังชีพ และจาหน่าย โดยข้าวเน้นการผลิต
เพื่อยังชีพ บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เนื่องจากเกือบทุกบ้านในชุมชนปลูกข้าวกันหมด บางส่วนก็จะ
น าไปจ าหน่ ายแค่ ให้ พอใช้ จ่ ายในบ้ าน หรือ แจกจ่ายแบ่งปันให้ ญาติลู ก หลานเพื่ อนบ้านใกล้ เคีย ง
ในขณะที่การผลิตไม้ยืนต้นและผลไม้ เน้นจาหน่ายเป็นหลัก หากเป็นผลไม้จะเก็บไว้กินเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น เนื่องจากผลไม้เน่าเสียได้ง่าย
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรประกอบด้วย 4 ปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่ดินที่ใช้ในการทาการเกษตรเป็นที่ดินของตนเอง และ
ครอบครัว เช่น สามี ภรรยา พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เป็นต้น รองลงมาจะเป็นการเช่า ซึ่งเสียค่าตอบแทน
เป็นเงิน หรือข้าวสาร ตามที่ตกลงกันไว้กับเจ้าของที่ดิน ในด้านการผลิต การผลิตข้าวจะใช้สายพันธุ์
พื้นเมือง ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวดา ข้าวเข็มทอง ข้าวหอม ข้าวเหลือง ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข7 ข้าว
มาเอง ข้าวดอกไม้ เป็นต้น การปลูกพืชเดี่ยว ได้แก่ มังคุด ยางพารา เป็นต้น การทาสวนสมรม ได้แก่
ทุเรียน กระท้อน มังคุด เงาะ ผักชนิดต่างๆ เป็นต้น และการทาไร่นาสวนผสม ได้แก่ มังคุด เงาะ
มะพร้าว ลองกอง หมาก เป็นต้น การใช้น้าเพื่อการเกษตรมีการใช้แหล่งน้าจากธรรมชาติ โดยพึ่งพา
ฝนเป็นหลัก เช่น น้าบาดาล หนอง นบดิน นบใช้ไม้มัด เหมืองน้า คลองนอกท่า-ท่าแพ คลองหัวหมก
คลองวังยาง คลองหนองคอก เป็นต้น ซึ่งมีเพียงพอตลอดปี
2. แรงงาน การทาการเกษตรแรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญอย่างมาก ส่วนใหญ่เกษตรกร
จะมี การใช้แ รงงานในครั ว เรื อ นเป็น หลั ก รองลงมาคือ แรงงานแลกเปลี่ ยน และแรงงานรับ จ้า ง
ตามลาดับ แรงงานในครัวเรือน ได้แก่ สามี ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้อง เป็นแรงงานหลักในการ
ทาเกษตร โดยจะทาในทุกขั้นตอนของการผลิต แรงงานแลกเปลี่ยน หรือ ที่คนภาคใต้เรียกว่า “การ
ซอ”เป็นระบบให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของของคนในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นญาติพี่
น้องหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 20-40 คนต่อครั้ง โดยมีการแลกเปลี่ยนกันในบาง
ช่วงของการผลิต เช่น ขุดหลุม ปรับพื้นที่ ไถนา ปักดา เก็บข้าว เก็บผลไม้ เป็นต้น ค่าตอบแทนของ
แรงงานแลกเปลี่ยนจะได้เป็นแรงงานแบบต่างตอบแทน เช่น หากเราไปช่วยซอเก็บข้าวในนาของเพื่อน
บ้าน 6 ชั่วโมง เพื่อนบ้านก็จะมาช่วยเก็บข้าวในนาของเรา 6 ชั่วโมง เป็นต้น แรงงานรับจ้าง จะเป็น
แรงงานในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีการจ้างแบบชั่วคราว เป็นช่วงๆ เช่น ทาเทือก ปักดา เก็บ
ข้าว เก็บผลไม้ เป็นต้น เพื่อให้ทันตามฤดูกาล หากเกิดความล่าช้า อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
ผลผลิตได้ เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเน่าเสียได้ง่าย ค่าตอบแทนของแรงงานรับจ้างจะได้เป็นเงิน
ตามที่ตกลงกัน เช่น การเก็บข้าวคิดเป็นเรียง เรียงละ 1-5 บาท เป็นต้น
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3. ทุน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทุนการเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นเงินของตนเอง
ซึ่งหมุนเวียนจากภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร เช่น ค้าขาย นอกจากนี้ยังมีการกู้ยืมซึ่งไม่
มากนัก โดยยืมจากญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นธนาคารที่ให้เงินเพื่อการกู้ยืมทางการเกษตร มีดอกเบี้ยถูก สามารถผ่อนได้
นาน ทุนที่เป็นเครื่องมือ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่มีการซื้อเพื่อใช้ในการเกษตร ได้แก่ รถไถเดินตาม
เครื่องตัดหญ้า วัวควาย ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น และมีเครื่องมือบางส่วนที่ ประดิษฐ์ขึ้นมา
เอง เช่น จอบ เสียม พร้า ขวาน คันไถวัว แกะเก็บข้าว เป็นต้น
4) การประกอบการ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีการลงทุนในการ
ผลิตเองทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้า
การควบคุมการผลิต ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
1. การวางแผนงานในการผลิต มีการกาหนดขั้นตอนโดยอาศัยฤดูกาลและกาหนดตาม
ธรรมชาติ ในการท านาจะเริ่ ม ปลู ก ข้ า วเมื่ อ ฝนเริ่ ม ตก และหากต้ อ งการหลี ก เลี่ ย งแมลงศั ต รู พื ช
จ าเป็ น ต้องเลื่ อนเวลาการทานาให้ เร็ว ขึ้น แต่จ ะเจอปัญหานกกัดกินเมล็ ดข้าว หรือหากต้องการ
หลีกเลี่ยงนกจาเป็นต้องเลื่อนเวลาการทานาให้ช้าลง แต่จะเจอปัญหาน้าท่วมขังช่วงเก็บข้าว ซึ่งข้าวจะ
จมน้าเสียหาย มีความชื้นสูง ขายได้ราคาถูก การปลูกไม้ยืนต้น เช่น ผลไม้ ยางพารา จะปลูกในช่วงต้น
ฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน หากปลูกในหน้าแล้งจะต้องหาน้ามารดจานวนมาก และต้องเข้าไปดูแลใส่ปุ๋ย
สม่าเสมอ โดยแต่ละชนิดจะให้ผลผลิตได้แตกต่างกัน เช่น ยางพาราต้องรอเวลา 7 ปี จึงจะกรีดได้ เป็น
ต้น
2. การปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนงานในการผลิต เนื่องจากคนในชุมชนมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อการบริโภคเท่านั้น จึงมี ปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ครบทุกขั้นตอน ในเรื่องของ
การดูแลรักษาจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
3. การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงานการผลิต ส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นไปตาม
กลไกธรรมชาติ ในขณะที่บางส่วนมีการเข้าไปดูแลติดตามผลผลิตอยู่บ้าง โดยการรดน้าใส่ปุ๋ยกาจัด
ศัตรูพืชวัชพืชต่างๆ เช่น นก หนอน เพลี้ย หนู เป็นต้น
4. การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการทานา เจอปัญหา
ศัตรู พืช โรคใบไหม้ วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละบ้านจะแตกต่างกันไป บางส่วนจะแก้ไขโดยวิธีภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เช่น หากมีหนอนในนาข้าว หรือที่เรียกว่า “แชงเปิง” จะมีการไปขอยันต์จากหมอผี
หรือผู้ที่มีวิชาคาถาอาคมทางไสยศาสตร์ เพื่อมาไล่หนอน โดยติดไว้บริเวณที่นาของตน หากมีศัตรูพืช
ได้แก่ นก หนู และแมลงมากินผลผลิต จะมีการไปขอยันต์ทาให้สัตว์กลัวจากพระในชุมชนที่มีวิชาทาง
ไสยศาสตร์ เพื่อมาไล่ศัตรูพืช โดยติดไว้บริเวณที่นาของตน หรือทาพิธีปกคล้า เพื่อดูแลรักษาคุ้มครอง
ต้นกล้า เป็นต้น
วิถีชีวิตของเกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529
วิถีชีวิตของเกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529 เป็นช่วงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม คนในชุมชน
อยู่ร่วมกันแบบ พี่น้อง เรียบง่ายบ้านๆ ในสังคมชนบท พอกินพอใช้ คนรู้จักกินรู้จักอยู่ หาของกินตาม
ธรรมชาติตามท้องไร่ท้องนา ข้าวและผักก็ปลูกกินกันเอง มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันบ้าง แต่
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ข้าวของไม่แพง ค่าใช้จ่ายไม่เยอะ การใช้ชีวิตค่อนข้างลาบาก เนื่องจากยังไม่มีความเจริญมากนัก ถนน
หนทางขรุขระ มีเครื่องอานวยความสะดวกน้อย ต้องใช้แรงงานคน วัว และควาย ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน สนิทสนมกลมเกลียวกัน ไปมาหาสู่กั นตลอด คนในชุมชนจึงมีการรวมกลุ่ม คอยดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด ทาอะไรก็จะมีการไหว้วานกัน หรือ ที่คนภาคใต้ เรียกว่า “ออกปาก”
นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีการแลกแรงงาน หรือที่คนภาคใต้เรียกว่า “ซอ” ซึ่งเป็นระบบการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันของคนในชุมชน
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่คนในครอบครัวที่ทาเกษตรมี
2 คน ได้แก่ สามี และภรรยา เนื่องจากลูกยังอยู่ในวัยเด็ก บางครอบครัวที่ลูกเริ่มโตแล้ว จะมีการสอน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตทางการเกษตรให้แก่ลูก ยิ่งมีลูกเยอะ แรงงานที่มาช่วยทาการเกษตรก็
เพิ่มขึ้นด้วย ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นดี มีเวลาให้แก่กัน ทากิจกรรมร่วมกันตลอด เช่น กินข้าว
ร่วมกัน พูดคุยปรึกษาหารือกัน เป็นต้น อาจมีขัดแย้งกันบ้าง แต่ในบางช่วงของการผลิตไม่ค่อยมีเวลา
ให้กันมากนัก เนื่องจากต้องเร่ งรีบแข่งขันกับเวลา เช่น การทานา หากเก็บเกี่ยวช้า จะเข้าสู่หน้าฝน
ส่งผลให้น้าหลากท่วมนา การเก็บผลไม้จะต้องจะต้องรีบทา เนื่องจากผลไม้เน่าเสียได้ง่าย เป็นต้น
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม เมื่อว่างจากการทางาน ทั้งงานในภาค
การเกษตร และนอกภาคการเกษตร คนในชุมชนจะมีการไปช่วยทางานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมงานวันพ่อ กิจกรรมงานวันแม่ งานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน งานชักพระ
งานบุ ญสารทเดือนสิบ เป็น ต้น ในส่ว นของผู้ ที่ทางานในหน่ว ยงานของรัฐ เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ดูแลปัจจัยพื้นฐานในชุมชน เช่น ทาถนน ลอก
คลอง เป็นต้น ตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาชนบทของรัฐบาล ซึ่งในบางครั้งคนในชุมชนก็มีการทางาน
ร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมมีการไปมาหาสู่กัน สนิทสนมกลม
เกลียวกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด โดยเฉพาะงานตามประเพณีที่ มีการจัดขึ้นตามบ้าน เช่น
งานบวช งานแต่ง งานศพ หรืองานประเพณีที่ มีการจัดขึ้นตามวัด ในส่วนของผู้หญิงมีการไปช่วยงาน
ครัว โดยทากับข้าว ยกอาหารมาเลี้ยงแขก ล้างจาน และช่วยของ โดยการหิ้วข้าวสาร ผัก ผลไม้ หรือ
เอาข้าวกับข้าวไปแจกจ่ ายช่วยเหลือเจ้าภาพ ในส่วนของผู้ชายเข้าไปช่วยปรับพื้นที่ เตรียมงาน เช่น
ถางหญ้า ยกโต๊ะ ขนของ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การผลิตทางการเกษตรระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529
การศึกษาเรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ระหว่างปี
พ.ศ. 2520-2529 ของเกษตรกรในตาบลนาเรียง อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ทา
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยสรุปได้ดังนี้
การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จากการสัมภาษณ์ ประทุม กาญจนอุดม (2559) และ
สถิตย์ ไหมดี (2559) พบว่าในอดีตเกษตรกรมีการทาการเกษตรตามวิถีการผลิตและวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม โดยการพึ่งพาธรรมชาติเป็ นหลั ก จากการสัมภาษณ์ ประจวบ ชัยพลบาล (2559) พบว่า
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กิจกรรมทางการเกษตรในตาบลนาเรียงมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การทานา ส่วนใหญ่จะเป็ นการทานาปี
การทาสวนผสม หรือที่คนภาคใต้เรียกว่า “สวนสมรม” จะมีการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย โดยมีการปลูก
พืชตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน และการทาไร่นาสวนผสมจะมีการทานา และยกร่องพื้นที่นาที่
ไม่เหมาะสม เพื่อทาการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกัน
ลักษณะของการผลิตทางการเกษตรมีการผลิตทั้งเพื่อจาหน่ายและบริโภค สาหรับการผลิต
ข้าวนั้นเน้นการผลิตเพื่อยังชีพ ในขณะที่การผลิตไม้ยืนต้นและผลไม้นั้นเน้นจาหน่ายเป็นหลัก ปัจจัย
การผลิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่ดินที่ใช้ในการทาการเกษตรเป็นที่ดินของตนเองและ
ครอบครัว เน้นปลูกพืชสายพันธุ์พื้นเมือง การใช้น้าเพื่อการเกษตรมีการใช้แหล่งน้าจากธรรมชาติ โดย
พึ่งพาฝนเป็นหลัก ด้านแรงงานมีการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และมีการแลกเปลี่ยนแรงงาน
ระหว่างกัน ในขณะที่เริ่มมีการนาเครื่องจักรกลเข้ามาใช้แทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์ ด้านทุน
เงินทุนจะเป็นของตนเอง กู้ยืมน้อย ในขณะที่ทุนที่เป็นเครื่องมือทางการเกษตรบางส่วนมีการซื้อ หรือ
ประดิษฐ์โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยัง
ปลอดจากสารเคมีอีกด้วย ด้านการประกอบการ เกษตรกรในชุมชนเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่
ลงทุนเอง การควบคุมการผลิตมีจุดประสงค์ในการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก จึงปล่อยกระบวนการผลิต
ให้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ มีการวางแผนและกาหนดขั้นตอนน้อยมาก ในขณะที่การดูแลรักษา
จะแก้ไขโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน บางครั้งจะมีการใช้ไสยศาสตร์เข้ามาช่วยซึ่งก็ไม่ผู้ให้สัมภาษณ์คนใด
ยืนยันว่าได้ผลจริงหรือไม่
ซึ่งลักษณะการผลิตมีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัยชาญ นวนไหม (2547) ที่ศึกษาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตรของชุมชนในเขตชลประทานภาคเหนือ พบว่า ระบบการ
ผลิ ต ทางการเกษตรของชุ ม ชนในยุ ค เดิ ม เป็ น การผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภคในครั ว เรื อ นเหลื อ จึ ง ขาย
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นแบบพื้นบ้านใช้แรงงานสัตว์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถหา
และผลิตใช้ขึ้นได้เองภายในชุมชน แรงงานที่ใช้ในระบบการผลิตได้จากครอบครัว เครื อญาติ และ
เพื่อนบ้านที่มาช่วยเหลือแลกเปลี่ยนแรงงานกัน นอกจากนี้ยังใช้ระบบการแลกเปลี่ยนระหว่างข้าวกับ
สิ่งของอื่นโดยไม่ใช้เงินตรา งานวิจัยของเฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ (2541) ที่ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัน
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตด้านการเกษตรของชุมชนกระเหรี่ยง พบว่า ในอดีตการ
ผลิตของชาวกระเหรี่ยงบ้านแม่ยางห้ามีความผูกพันกับธรรมชาติ มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆ การผลิต
เพื่อการเกษตรเน้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันระหว่างเครือญาติและ
เพื่ อ นบ้ า น พึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น และงานวิ จั ย ของปก แก้ ว กาญจน์ (2538) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
วัฒนธรรมการทางานในการประกอบอาชีพของชาวนาภาคใต้ พบว่า รูปแบบวิถีการผลิตและระบบ
คุณค่าเดิมของชาวนาภาคใต้ เป็นวิถีการผลิตแบบพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคในครัวเรือนมี
เหลือไว้ขาย เลี้ยงเพื่อนและทาบุญเลี้ยงพระ มีลักษณะการผลิตสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่วัฒนธรรมชุมชน
โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชนมาจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการดารงชีวิต ไม่
ทาลายธรรมชาติ เป็นวิถีผลิตที่มีความเหมาะสมกับวิถีของคนในยุคนั้น อันส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาของ
ชุมชนเพื่อจัดการกับทรัพยากร ทาให้เกิดพิธีกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากความเชื่อที่ต้องการให้การ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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จะเห็นได้ว่าการทาการผลิตทางการเกษตรในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ค่อยการนามีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้มากนัก การพัฒนาภาคการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มุ่ ง เน้ น เพี ย งการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
วางรากฐานเพื่อพัฒนาการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงทาการเกษตร
ตามที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
วิถีชีวิตของเกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2520-2529
วิถีชีวิตของเกษตรกรระหว่างปี ปี พ.ศ. 2520-2529 เป็นช่วงวิถีการผลิตและวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิม คนในชุมชนมีการใช้ชีวิตตามวิถีแบบดั้งเดิม อยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง เรียบง่ายบ้านๆ ในสังคม
ชนบท ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นระบบเครือญาติ ด้านบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว แรงงานทางการเกษตรส่วนใหญ่จะมีแค่พ่อแม่ แต่จะค่อยๆ ถ่ายทอดไปยังลูก ความสัมพันธ์
ของครอบครั ว ที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนอบอุ่ น ดี แต่ ใ นช่ ว งฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วจะพบปะกั น น้ อ ยลง บทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม คนในชุมชนมีการร่วมมือกับตัวแทนของหน่วยงานรัฐในการ
พัฒนาชุมชนกันเสมอมา ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีการไปมาหาสู่ สนิทสนมกลมเกลียวกัน และ
ช่วยเหลือกันตลอด โดยเฉพาะงานตามประเพณีที่จัดขึ้นตามบ้าน ผู้ชายจะเตรียมพื้นที่ ผู้ห ญิงจะ
ทางานครัว และเอาของไปช่วยเหลือเจ้าภาพ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่วัฒนธรรมการช่วยของ โดยการหิ้ว
ของ เช่น อาหาร ไปช่วยงาน ได้หายไปตั้งแต่ปลายปี 2529 แทนที่ด้วยการช่วยเงินแทน
สอดคล้องกับงานของ อภินพ ธนะสาร (2539) ที่ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง พบว่าในอดีตหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย การผลิตเน้นการบริโภคภายในครัวเรือน มี
การแลกเปลี่ยนผลผลิตแบบญาติพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นระบบ
เครือญาติ
จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงเป็นแบบชุมชนดั้งเดิมที่มีการพึ่งพา
ธรรมชาติเป็นหลัก ความเจริญเข้ามาในชุมชนไม่มากนัก คนใช้ชีวิตยากลาบาก ในขณะเดียวกันคนใน
ชุ ม ชนมี ก ารรวมตั ว กั บ ตั ว แทนของภาครั ฐ เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในชุ ม ชน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้ในช่วงต่อมามีความเจริญเข้ามาในชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น คนในชุมชนสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบาย
ข้อเสนอแนะ
1. เกษตรกรควรมีการปลูกฝังถ่ายทอดการผลิตและภูมิปัญญาทางการเกษตรให้ลูก โดยการ
สั่งสอนอบรมมากกว่าการให้ลูกไปนั่งดู แล้วทาตามเอง ควรปลูกฝังให้มีความรักในอาชีพการเกษตร
เนื่องจากในปัจจุบันนี้คนที่ทาการเกษตรในชุมชนลดลงอย่างมาก พ่อแม่มุ่งเน้นส่งลูกให้ไปทางานนอก
ภาคการเกษตรนอกชุมชน
2. ในอดีตมีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนแรงงาน หรือ ที่คนภาคใต้เรียกว่า “การซอ” ซึ่งเป็น
ระบบการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในบางช่วงของการผลิต ซึ่งสามารถทุนในการทาการเกษตร
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และลดเวลาในการทาการเกษตรให้เร็วขึ้น เกษตรกรรุ่นก่อนควรมีการปลูกฝังไปยังรุ่นลูก ให้มากกว่านี้
เนื่องจากปัจจุบันได้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ
3. ในด้านวัฒนธรรมการช่วยของ โดยหิ้วของไว้ตามงานที่บ้านและที่วัด เพื่อช่วยงานเจ้าภาพ
ได้สูญหายไป ในปลายปี 2529 คนในชุมชนควรมีการรักษาวัฒนธรรมนี้ให้สืบทอดมายังคนรุ่นลูกรุ่น
หลาน เนื่องจากการนาของไปช่วยเหลือเจ้าภาพ เป็นการแสดงความจริงใจและความช่วยเหลือที่มี
คุณค่ามากกว่าการให้เงิน
4. หน่ วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องในอดีตควรเข้าไปมีบทบาทในการพัฒ นาด้านการเกษตร
มากกว่านี้ โดยสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้าง
5. รัฐบาลในยุ คนั้นควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริ มสร้างความมั่นคงและความรู้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อยให้มากกว่านี้ จากนโยบายการเร่งรัดการส่งออกผลผลิตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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เปลี่ยนไป เน้นการผลิตเพียงเพื่อการจาหน่าย และใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง
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CLIENTS’ SATISFACTION ON COMMUNITY’S PROACTIVE DENTAL PUBLIC HEALTH
SERVICES IN PAK KRET MUNICIPALITY
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิง
รุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด และเปรียบเทียบระดับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้รับบริการ
จานวน 284 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อการให้ บ ริ ก ารด้ านทั น ต
สาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลปากเกร็ด ในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ าน พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ที่ พั ก อาศั ย ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นทั น ต
สาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05, .01 และ .001
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, ทันตสาธารณสุข, เทศบาลนครปากเกร็ด
ABSTRACT
This research aimed to study the level of clients’ satisfaction on community’s
proactive dental public health services in Pak Kret municipality, and to compare the
level of clients’ satisfaction on community’s proactive dental public health services in
Pak Kret municipality. The samples were 284 clients. The data were collected through
the questionnaires. Statistics were analyzed by the percentage, the arithmetic means,
and the standard deviation. Hypothesis were tested with t-test and One-way ANOVA.
Statistical significant level was set at .05.
Research results indicated that the most clients had high level of satisfaction
on community’s proactive dental public health services (xˉ = 4.13). Hypothesis testing
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revealed that significant differences of satisfaction on community’s proactive dental
public health services among the clients with different the accommodation in overall
and all aspects (p ≤ .05, .01, and .001).
Keywords: Satisfaction, Dental Public Health, Pak Kret Municipality
บทนา
การดาเนินงานทันตสาธารณสุขเป็นการดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ควบคุม และ
ป้องกันโรคในช่องปาก รักษาและฟื้นฟูอวัยวะในช่องปากเพื่อทันตสุขภาพของประชาชน ทาให้การ
บริการทันตสาธารณสุขสามารถกระจายบริการให้ครอบคลุมประชาชนได้มากขึ้น ช่วยลดการสูญเสีย
ฟันของประชาชน ทาให้สามารถเก็บสงวนฟันให้มีสุขภาพดีและใช้งานชั่วชีวิต และทาให้โครงการทันต
สาธารณสุขต่างๆ ที่กาหนดในแผนงานทันตสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (เกษม กัลยาศิริ,
2535: 431)
สาหรับในประเทศไทย งานทันตสาธารณสุขเป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข โดย
ในช่วงแรกยังไม่มีการวางแผนอย่างแน่นอน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2520-2524) ถูกกาหนดให้เป็น “โครงการทันตสาธารณสุข” เพื่อลดความชุกชุมของโรคในช่อง
ปาก โดยการให้บริการทันตกรรม ทันตสุขศึกษา ทันตกรรมเพิ่มทวี และทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ได้พัฒนาให้เป็น “แผนงานทันต
สาธารณสุข” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) มุ่งเน้นการควบคุมโรคฟันผุและปรับปรุง
สภาวะปริทันต์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เน้นการควบคุมสภาวะโรคในช่องปาก ลด
การสูญเสียฟัน และแก้ไขความพิการของอวัยวะในช่องปาก โดยเร่งรัดการพัฒนาการดาเนินงานทันต
สาธารณสุข พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ส่วน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้กาหนดให้อยู่ในสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และ
ป้องกันโรค โดยเป็นงานในแผนงานรองสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่ม
ประชากรวัยประถมศึกษาและวัยก่อนเรียนเป็นสาคัญ โดยเริ่มมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานทันตสาธารณสุข และทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้มีบทบาทในงานทันตสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
การดาเนินงานทันตสาธารณสุขโดยภาพรวม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
บริการเชิงรับในสถานบริการ ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษา เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เคลือบ
หลุมร่องฟัน การให้ความรู้ คาแนะนา และการบริการเชิงรุกในด้านการให้คาแนะนา ให้ความรู้
คาปรึกษาและการดาเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันตนเองให้พ้นจากโรค
การปรับพฤติกรรมนอกสถานบริการโดยการเยี่ยมบ้าน การสร้างเครือข่ายสุขภาพ และการเข้าสู่ชุมชน
(สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ, 2542)
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมกับงานทันต
สาธารณสุข จะพบว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และเป็น
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หน่วยงานรัฐที่จัดการให้บริการสาธารณะตามภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ
โดยได้นาแนวทางการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) ที่ยึดประชาชนเป็นหลัก มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เป้าหมายคือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ประชาชนต่อการให้บริการ (เทศบาลนครปาก
เกร็ด, 2556ก) ทั้งนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดโครงการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกใน
ชุมชน โดยจัดให้มีการออกหน่วยทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้บริการ
สุขศึกษาและให้คาปรึกษาการดูแลช่องปากและฟัน
รวมทั้งการส่งต่อรักษาทันตกรรมที่ศูนย์
สาธารณสุข โดยการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบฟลูออไรด์เจล เคลือบฟลูออร์วานิช
และเคลือบหลุมร่องฟัน แก่ประชาชนในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด (เทศบาลนครปากเกร็ด,
2556ข) จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสารวจถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนได้รับบริการดังกล่าวแล้ว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุก
ในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด และเปรียบเทียบระดับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
ทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งผลการศึกษาจะนาไปเป็นข้อมูลสาหรับ
เทศบาลนครปากเกร็ดในการปรับปรุงคุณภาพการจัดบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของ
เทศบาลนครปากเกร็ด และศึกษาเปรียบเทียบระดับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันต
สาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จาแนกตามลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล การมา
ใช้บริการ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ที่พักอาศัย
การมาใช้บริการ
- จานวนครั้งในการมาใช้บริการ
- ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
เชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของของผู้รับบริการ
ด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของ
เทศบาลนครปากเกร็ด
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพของงานบริการ
- ด้านการประชาสัมพันธ์

710

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

สมมติฐานการวิจัย
ผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ที่มีลักษณะ
พื้นฐานส่วนบุคคล การมาใช้บริการ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านทันตสาธารณสุข
เชิงรุกในชุมชน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของ
เทศบาลนครปากเกร็ด แตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน
จานวน 972 คน ผู้วิจัยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรของ Taro Yamae (สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544: 127) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 284 คน จากนั้นผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบ
บังเอิญ และเก็บรวบรวมข้อมูลตามจานวนที่กาหนด
เครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล การมาใช้บริการ การ
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาล และความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุข
เชิงรุกในชุมชน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ
แนวคิดเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข และข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกใน
ชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปประชุ ม ร่ ว มกั บ ตั ว แทนกองการสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ถูกต้องตามประเด็นที่ศึกษา จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้รับบริการด้านทันต
สาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน จานวน 20 คน จากนั้นนาข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของความพึงพอใจในภาพรวม .97 (ด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ .92 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ .97 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก .86 ด้านคุณภาพของงานบริการ .90 และด้าน
การประชาสัมพันธ์ .98)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาหาความแตกต่างความพึงพอใจในการรับบริการ โดยใช้
ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทาการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe′ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 และเพศชาย ร้อยละ 43.7 มีอายุเฉลี่ย
34.10 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 56.0 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ร้อยละ 13.4 และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 12.3 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 44.4 รองลงมาเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 26.1 และประกอบอาชีพ
รับจ้าง/แรงงาน/เกษตรกร ร้อยละ 13.0 ทั้งนี้ ผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 41.5
รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 5,000-15,000 บาท ร้อยละ 29.6 และมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท ร้อย
ละ 18.0 ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยหมู่บ้านมิตรประชา ร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ วัดผาสุก
เรืองเวช ร้อยละ 19.4 และพักอาศัยอยู่ตาบลบางพูด ร้อยละ 17.6
การมาใช้บริการ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มาใช้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน จานวน 1 ครั้ง ร้อย
ละ 82.4 รองลงมาคือ ใช้บริการ จานวน 2 ครั้ง ร้อยละ 13.7 และใช้บริการ 3 ครั้ง ร้อยละ 3.9 ส่วน
ระยะเวลาที่มาใช้บริการ พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่ใช้เวลาในการรับบริการมากกว่า 10 นาที แต่ไม่
เกิน 30 นาที ร้อยละ 53.5 รองลงมา คือ ไม่เกิน 10 นาที ร้อยละ 45.4 และ 31 นาที ขึ้นไป ร้อยละ 1.1
สาหรั บประเภทของการบริการ ผู้รับบริการสามารถระบุว่ามาใช้บริการได้หลายประเภท
พบว่าส่วนใหญ่ได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ การส่งต่อรักษาทันตก
รรมที่ศูนย์สาธารณสุข 2 ร้อยละ 92.3 และมารับบริการการให้บริการสุขศึกษาและให้คาปรึกษาการ
ดูแลช่องปากและฟัน ร้อยละ 74.6 สาหรับผู้ที่ได้รับการส่งต่อทันตกรรมที่ศูนย์สาธารณสุข 2 ส่วนใหญ่
ได้รับการบริการการขูดหินปูน ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ การอุดฟัน ร้อยละ 35.2 และการถอนฟัน
ร้อยละ 15.5 ส่วนการเคลือบฟลูออไรด์วานิช ได้รับการบริการน้อยที่สุด ร้อยละ 0.4
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
สื่อในการได้รับข่าวสาร
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกใน
ชุมชนจากสื่อบุคคล ร้อยละ 97.9 โดยได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ
ประธานชุมชน ร้อยละ 33.1 และเพื่อน ร้อยละ 4.9
ส่วนสื่อมวลชน/สื่อเฉพาะกิจ ผู้รับบริการส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสาร ร้อยละ 92.6 โดยได้รับ
ข่าวสารจากโปสเตอร์ ร้อยละ 62.7 รองลงมา คือ เว็บไซด์ของเทศบาล ร้อยละ 11.3 และแผ่นพับของ
เทศบาล ร้อยละ 8.5 ส่วนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มีจานวนน้อยที่สุด ร้อยละ 3.9
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
ในภาพรวม ผู้ รั บ บริ ก ารมี ระดั บ การรับ รู้ข่า วสารการให้ บริก ารในระดับมาก (ค่า เฉลี่ ย
14.17) โดยผู้รับบริการมีระดับการรับ รู้ระดับมาก ร้อยละ 87.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.7
และระดับน้อย ร้อยละ 0.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้รับบริการมีระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การให้บริการโดยภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการรับรู้อยู่ใน
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ระดับมากทุกประเด็น โดยมีการรับรู้ว่าโครงการให้บริการทันตสาธารณสุขเชิงรุกเป็นการให้บริการใน
พื้น ที่ ชุม ชนเพื่ อคัด กรองผู้ มี ปั ญ หาสุ ขภาพช่อ งปากและให้ ความรู้ ด้า นสุ ขศึ กษาเท่ านั้ น มากที่สุ ด
รองลงมา คือ รั บ รู้ ข่าวสารการให้ บริก ารคัดกรองทันตสาธารณสุ ข เชิงรุ ก ในชุม ชนล่ ว งหน้า และ
โครงการให้บริการทันตสาธารณสุขเชิงรุกจะให้บริการในพื้นที่ชุมชนปีละ 1 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 0.96, 0.95
และ 0.93 ตามลาดับ)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน
ตารางที่ 1 สรุประดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกใน
ชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ทั้งภาพรวมและรายด้าน
ประเด็น
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพของงานบริการ
5. ด้านการประชาสัมพันธ์
รวม

X

4.17
4.12
4.18
4.03
4.15
4.13

(n = 284)
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาล
นครปากเกร็ด ในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้าน
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.18, 4.17 และ 4.15 ตามลาดับ) มีรายละเอียดดังนี้
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ รั บบริ การมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ ในภาพรวมระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.17) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น อาทิ ประเด็นเรื่องกระบวนการและขั้นตอน
การให้ บ ริ การมี ความเป็ น ระบบชั ดเจน ระยะเวลาที่ รั บบริ ก ารตั้ ง แต่ เ ริ่ มต้ น จนแล้ ว เสร็ จ มีค วาม
เหมาะสม และการให้บริการตามลาดับก่อน-หลังของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.25, 4.22 และ 4.21
ตามลาดับ)
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12)
โดยมีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น อาทิ ประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด และสุภาพ
เรี ย บร้ อ ย มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าพร้ อ มอ านวยความสะดวก เมื่ อ มี ผู้ ม ารั บ บริ ก ารทั น ตสาธารณสุ ข
เจ้ า หน้ า ที่พูด จาสุ ภ าพ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสและเป็น มิตร เจ้า หน้า ที่มีค วามรู้ความเชี่ยวชาญด้านทัน ต
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเป็น
อย่างดี และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น และเอาใจใส่ และเจ้าหน้าที่
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สามารถแก้ปัญหาอุป สรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.20, 4.20, 4.19, 4.19, 4.19, 4.18
และ 4.18 ตามลาดับ)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
4.18) โดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากทุ ก ประเด็ น อาทิ ประเด็น เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการ
ให้บริการมีความทันสมัย มีสถานที่สาหรับนั่งพักระหว่างรอรับบริการอย่างเพียงพอ และมีสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น ป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ไว้อย่างชัดเจน และสถานที่และ
อุ ป กรณ์ ใ นการให้ บ ริ ก ารมี ค วามสะดวก ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ (ค่ า เฉลี่ ย 4.23, 4.21, 4.21 และ 4.20
ตามลาดับ)
ด้านคุณภาพของงานบริการ
ผู้รั บบริ การมีความพึงพอใจด้านคุณ ภาพของงานบริการ ในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
4.03) โดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากทุ กประเด็ น อาทิ ประเด็ น การให้ บ ริ ก ารคั ด กรองทั น ต
สาธารณสุขมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก การให้บริการคัดกรองทันตสาธารณสุขมีความรวดเร็ว การ
ให้บริการคัดกรองทันตสาธารณสุขเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่แจ้งไว้เป็นไปอย่างมีระบบ การ
ให้บริการทันตสาธารณสุขตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน และการให้บริการ
คั ด กรองทั น ตสาธารณสุ ข มี ค วามเท่ า เที ย มไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ (ค่ าเฉลี่ ย 4.18, 4.18, 3.90 และ 3.88
ตามลาดับ)
ด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) โดย
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น อาทิ ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้รับบริการ
ทราบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการทันตสาธารณสุข
ล่วงหน้า ในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้รับบริการรับทราบกันอย่าง
ทั่วถึง สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาและข่าวสารที่เข้าใจง่าย และมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้
สื่อที่ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.21, 4.21,4.20, 4.20 และ 4.02 ตามลาดับ)
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตัวแปร

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน
ด้าน
ด้าน
ด้านสิ่ง
ด้าน
ด้านการ
กระบวนการ เจ้าหน้าที่ อานวย
คุณภาพ
ประชา ภาพรวม
ขั้นตอนการ
ผู้ให้
ความ
ของงาน
สัมพันธ์
ให้บริการ
บริการ
สะดวก
บริการ

ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล
- เพศ
*
x
- อายุ
x
x
- ระดับการศึกษา
x
*
- อาชีพ
x
x
- รายได้
x
x
- ที่พักอาศัย
**
*
การมาใช้บริการ
- จานวนครั้งที่มาใช้บริการ
x
x
- ระยะเวลาการมาใช้
x
x
บริการ
การรับรู้ข่าวสาร
x
x
หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
*** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

x
x
x
x
x
**

x
x
x
x
x
***

x
x
x
x
*
**

X
X
X
X
x
***

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
× หมายถึง ไม่มคี วามแตกต่าง

x

สมมติฐานที่ 1 ผู้รับบริการที่มีลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
เพศ ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย 4.25) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงกว่าเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 4.10)
ระดับการศึกษา ผู้รับบริการที่มรี ะดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. (ค่าเฉลี่ย 4.49) มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.10)
รายได้ ผู้รับบริการที่มรี ายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้
ที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 4.30) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงกว่าผู้ที่มีรายได้
5,000-15,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.99)
ที่พักอาศัย ผู้รับบริการที่มีที่พักอาศัยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .001 ซึ่ง
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เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้ที่พักอาศัยหมู่บ้าน กทม. (ค่าเฉลี่ย 4.41, 4.43, 4.41, 4.52, 4.26
และ 4.43) มีความพึงพอใจในภาพรวม ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพของงานบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ สูงกว่าผู้
ที่พักอาศัยบริเวณวัดผาสุกเรืองเวช (ค่าเฉลี่ย 3.90, 3.97, 3.96, 3.88, 3.77 และ 3.92)
ส่วนผู้รับบริการที่มีอายุ และอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 ผู้รับบริการทีล่ ักษณะการมาใช้บริการต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน แตกต่างกัน
ผู้รับบริการที่ลักษณะการมาใช้บริการ คือ จานวนครั้งในการมาใช้บริการ และระยะเวลาใน
การมาใช้บริการ ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 ผู้รับบริการที่มีระดับการรับรู้ข่าวสารต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการ
บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
ผู้รับบริการที่มีระดับการรับรู้ข่าวสารต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล
ผลการศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเด็ก
นักเรียนหรือนักศึกษาเพศหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ จึงยังไม่มีรายได้ ผู้รับบริการอีก
ส่วนหนึ่งเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ซึ่งมีการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก ไม่ได้ทางานหรือทางาน
ชั่วคราว มีรายได้ไม่มากนัก มีเวลาอยู่ที่บ้านเป็นหลัก จึงสามารถมารับบริการงานทันตสาธารณสุขเชิง
รุกที่เทศบาลจัดขึ้นได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้มาใช้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพรับจ้าง/แรงงาน และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท (สิริกร
กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2555) และผู้รับบริการงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทา
อุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็น
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ และมีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท (สิริกร กาญจนสุนทร ชัยรัตน์
วงศกิจรุ่งเรือง และพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, 2559)
การมาใช้บริการ
ผู้ รั บ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ ม าใช้ บ ริ ก ารด้ า นทั น ตสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก ในชุ ม ชน เพี ย ง 1 ครั้ ง
เนื่องจากเป็นโครงการในลักษณะเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน จัดกิจกรรมในพื้นที่หนึ่งๆ เพียงปีละ 1 ครั้ง
เท่านั้น โอกาสที่ประชาชนจะไปรับบริการได้หลายครั้งจึงมีค่อนข้างน้อย ส่วนระยะเวลาที่มาใช้บริการ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการรับบริการมากกว่า 10 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที ซึ่งอาจจะรวม
ระยะเวลาในการรอรับบริการและมีบริการหลายประเภท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเด็น
ประเภทของการบริการ ที่ผู้รับบริการส่วนใหญ่ได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การส่งต่อรักษา
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ทันตกรรมที่ศูนย์สาธารณสุข 2 และรับบริการการให้บริการสุขศึกษาและให้คาปรึกษาการดูแลช่อง
ปากและฟั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า งานทั น ตสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก ของเทศบาลนครปากเกร็ ด มี บ ริ ก ารที่
หลากหลายสาหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก รวมทั้งมีบริการส่งต่อเพื่อให้บริการในศูนย์
สาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ด้วย ซึ่งประเภทการให้บริการนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้วยเช่นกัน
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกใน
ชุมชนจากสื่อบุคคล โดยได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เทศบาล และประธานชุมชน ส่วนสื่อมวลชน/สื่อ
เฉพาะกิจ จะได้รับข่าวสารจากโปสเตอร์ และเว็บไซต์ของเทศบาล แสดงให้เห็นว่าสาหรับโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในชุมชนนั้น สื่อบุคคลยังเป็นสื่อที่มีความสาคัญ สามารถกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่เทศบาลต้องการแจ้งให้ประชาชนรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ส่วนสื่อมวลชน
หรือสื่อเฉพาะกิจนั้นจะมีต้นทุนในการดาเนินงานสูง ทาให้เทศบาลสามารถดาเนินการได้เพียงบางประเภท
เท่านั้น อีกทั้งการเข้าถึงประชาชนยังมีข้อจากัด เนื่องจากประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ กระจายตัวและ
หลากหลายประเภท ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของสื่อตามแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2547)
สาหรับระดับการรับรู้ข่าวสารนั้น ผู้รับบริการมีระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
ในระดับมาก และมีการรับรู้อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความสาคัญของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งประเภทและรูปแบบการให้บริการต่างๆ แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่มีความสนใจและสามารถจดจาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน
ของเทศบาลได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ทั้งในส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ อีกทั้งผู้รับบริการจานวนมากยังมีการศึกษาไม่สูงและมีรายได้
น้อย จึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการไปให้บริการด้านทันตกรรมในสถานบริการอื่นที่อาจจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ การรักษา และการเดินทาง สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเด็น
สื่อในการได้รับข่าวสารจากงานวิจัยของ สิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2555) และ
สิริกร กาญจนสุนทร ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ (2559) ซึ่งเป็นการให้บริการ
แก่ประชาชนในเทศบาลนครปากเกร็ดลักษณะเชิงรุกเช่นกัน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของ
เทศบาลนครปากเกร็ด ในภาพรวมระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครปากเกร็ด โดยกองการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถจัดบริการดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ประทับใจของ
ผู้รับบริการ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก แสดงให้เห็นว่าสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ สถานที่สาหรับ
นั่งพักระหว่างรอรับบริการ สถานที่และอุปกรณ์ในการให้บริการ และป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพดีและเหมาะสมในการให้บริการ ส่วนด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ มีความเป็นระบบชัดเจน ระยะเวลาที่รับบริการมีความเหมาะสม และให้บริการตามลาดับ
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ก่อน-หลัง ซึ่งเป็นกระบวนการให้บริการที่มีมาตรฐาน เท่าเทียม และเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งข่าวสารให้ผู้รับบริการทราบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน ทั่วถึง เข้าใจง่าย
และมีการใช้สื่อที่ทันสมัย
การประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทอย่างสาคัญในการสร้างความรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวการให้บริการของโครงการอย่างถูกต้องแก่ประชาชน
สอดคล้องกับผลการศึกษาใน
ประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการข้างต้น สาหรับด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนั้น มี
การแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทันต
สาธารณสุขและกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเป็นอย่างดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
เอาใจใส่ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ความชานาญใน
งานทันตสาธารณสุข ได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ มาเป็นอย่างดี เนื่องจากงานด้านทันตสาธารณสุข
เป็นบริการทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มีความชานาญเฉพาะทาง อีกทั้งการให้บริการเชิงรุก
นอกสถานที่ยังจาเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจพร้อมให้บริการ (service mind) ซึ่งจะทาให้
ประชาชนได้รับคุณภาพที่ดีและประทับใจด้วย นอกจากนี้ ด้านคุณภาพของงานบริการ พบว่าให้บริการ
คัดกรองทันตสาธารณสุขมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว มีระบบที่ชัดเจน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน และมีความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ทางานที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนนอกสถานที่ใน
ลักษณะนี้ อาจจะมีข้อจากัดในการทางานบางประการ อาทิ ประเภทของงานบริการ หรือสถานที่ เป็น
ต้น
ผลการวิจัยข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความพึงพอใจในการ
บริการของจิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ (2542) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของบริการ ราคาค่าบริการ
สถานที่ในการให้บริการ การส่งเสริมแนะนาบริการ ผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมของการบริการ และ
กระบวนการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาสกร ศรีไทย และจีรทีปค์ ใจดี (2554) ที่ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการด้านทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยขุนราม อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจด้านความสะดวก ด้าน
อัธยาศัยและความสนใจของผู้ให้บริการ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ และด้านคุณภาพของการ
บริการ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
แตกต่างจากการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ดที่ไม่มีค่าใช้จ่าย งานวิจัยของอิทธิญา ทองท่า
(2552) ที่ศึกษาความคิดเห็นของทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขต่อกรอบกิจกรรมงาน
ทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดปัตตานี พบว่า เห็นด้วยมากในทุกหมวด
กิจกรรม ส่วนกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด อยู่ในระดับเห็นด้วย และเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขเห็นว่าควรเน้นในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากมากกว่างานรักษา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่
สาคัญของงานบริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดดาเนินการอยู่
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ วิจรณปิติ (2549) ที่ศึกษาประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่ามี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการให้บริการมากที่สุด และส่วนใหญ่มีความตระหนักในการช่วยเหลือ
ผู้อื่น
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การทดสอบสมมติฐาน
ผู้รับบริการที่มีลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และที่พัก
อาศัยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนของเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการสูงกว่าเพศชาย เนื่องจากโดยทั่วไปเพศหญิงน่าจะมีความอดทนใน
การรอคอยการให้บริการได้มากกว่าเพศชาย ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์สูงกว่าผู้ที่มีรายได้ 5,000-15,000 บาท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้น้อย
อาจจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ผู้ที่เกษียณอายุ และมีเวลาอยู่ที่บ้าน จึงมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เทศบาลแจ้งผ่านสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจต่างๆ ของเทศบาลได้มากกว่าผู้ที่ต้องทางาน นอกจากนี้ ผู้
ที่พักอาศัยหมู่บ้าน กทม. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน สูงกว่าผู้ที่
พักอาศัยบริเวณวัดผาสุกเรืองเวช เนื่องจากการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนเป็นการ
ให้บริการนอกสถานที่ สถานที่ให้บริการจึงมีความแตกต่างกัน บางแห่งมีสถานที่กว้างขวาง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก และประชาชนสามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก แต่บางแห่งอาจจะมีข้อจากัดในด้าน
สถานที่และไม่สะดวกเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์
กิจรุ่งเรือง (2555) ที่พบว่า ผู้รับบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดที่มีเพศ และที่
พักอาศัยต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. เทศบาลควรปรั บ เปลี่ ย นวั น เวลาในการให้ บ ริ ก ารทั น ตสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก ในชุ ม ชน
โดยเฉพาะควรจัดให้บริการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ เนื่องจากผู้รับบริการบางส่วนเป็นวัยทางาน ทาให้ไม่
มีโอกาสในการรับบริการ
2. โครงการการให้ บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุก ในชุมชนเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก และการให้ความรู้ด้านทันต
สาธารณสุขที่ถูกต้อง ดังนั้นเทศบาลควรดาเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและบริการอย่างทั่วถึง
3. เทศบาลควรประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมมือกันสารวจความต้องการของประชาชน
เกี่ยวกั บการให้ บริ การด้ านทันตสาธารณสุ ข เชิงรุ กในชุ มชน เพื่อจะได้ให้ บริการตอบสนองต่ อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะประชาชนในแต่ละพื้นที่มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
4. เทศบาลควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากขั้น พื้นฐาน
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ได้
5. เทศบาลควรให้ ความส าคัญกับการจัดงบประมาณในการจัดซื้ออุ ป กรณ์ทางด้านทัน ต
สาธารณสุขให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน
6. เทศบาลควรกระตุ้นให้ประชาชนให้ความสาคัญกับการดูสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งจะทา
ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ งการรั กษาสุ ข ภาพช่อ งปาก และเห็ น ความส าคัญ ที่จ ะมาใช้บ ริก ารทั น ต
สาธารณสุขในชุมชนมากขึ้น
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7. เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์กาหนดการและสถานที่ให้บริการล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลที่ใกล้ชิด กับประชาชนในชุมชน เช่น ประธานชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งการประกาศเสียงตามสายและแจกเอกสารแผ่น
พับตามบ้านเรือน ซึ่งจะทาให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณเทศบาลนครปากเกร็ดที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีนคร
ปากเกร็ด และผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอขอบคุณประชาชนชาวเทศบาลนครปากเกร็ด
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และขอขอบคุณ
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บทคัดย่อ
ระบบคานวณราคาวัตถุดิบ สาหรับธุรกิจเครื่องสาอาง กรณีศึกษาแผนกวิจัยและพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง บริ ษั ท กิ ฟ ฟารี น สกายไลน์ แลบบอราทอรี ย์ แอนด์ เฮลแคร์ จ ากั ด มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการคานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทา
เครื่องสาอางแต่ล ะชนิด เพื่อคานวณปริมาณวัตถุดิบให้สอดคล้องกับราคาเครื่องสาอาง เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบคานวณราคาวัตถุดิบ โดยใช้ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle) เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
และใช้แบบสอบถามสารวจความต้องการของระบบจากแผนกพัฒ นาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของ
บริ ษั ท จากนั้ น ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบแผนภาพบริ บ ท (Context Diagram)
แผนภาพกระแสข้ อ มู ล (Data Flow Diagram) สร้ า งแบบจ าลองข้ อ มู ล ( Data Modeling)
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และการออกแบบหน้าจอ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ พนักงานแผนกพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เครื่องส าอางจานวน 37 คน และพนักงานควบคุมงานด้าน
เอกสารจานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบคานวณราคาวัตถุดิบ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคานวณราคาวัตถุดิบ สถิติ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระบบคานวณราคาวัตถุดิบ แบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือส่วนพนักงาน
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และส่วนพนักงานควบคุมงานด้านเอกสาร ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานโดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.39, SD.=0.41) ระบบนี้จะช่วย
ทาให้การคานวณราคาวัตถุดิบตามสูตรทาได้รวดเร็วและสามารถส่งต่อไปยังแผนกผลิตสินค้าได้ทันที
คำสำคัญ: ระบบคานวณราคาวัตถุดิบ, เครื่องสาอาง
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study and analyze the calculation of
the cost of raw material used to produce cosmetics and calculating the amount of raw
material in accordance with the sale price of cosmetic by using System Development
Life Cycle theory. Moreover, to inquire the satisfaction of user who used the raw
material calculation system for analyze the result of using system. The research used
in the specific case study is in department of research and development cosmetics in
Giffarine Skyline Laboratory and health care Co.,Ltd. The data were gathered from
personal interview which involved with the system and using system requirement
questionnaires. The data collection was analyzed and designed to context diagram,
data flow diagram, data modeling data dictionary and the system screen design. The
target groups were 37 employees in department of cosmetics product development
and 3 product development document supervisors. The research instruments were
raw material calculation system and a questionnaire on satisfaction towards to the
user who used the system. The collected data were analyzed by means and standard
deviation.
The research outcomes indicated that the system was divided into 2 parts:
for employee in department of cosmetics product development and for product
development document supervisor. The overall results of users satisfaction with using
system was at high level. (𝑥̅ = 4.39, SD. = 0.41) The system will help to accurate
calculating the unit cost of raw material by cosmetics production formula and can be
forwarded to the production department very quickly.
Keywords: the calculation of the cost of raw material, cosmetics
บทนำ
ปัจจุบันบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรีย์ แอนด์ เฮลแคร์ จากัด เป็นบริษัทที่
ก่อตั้งโดยแพทย์และเภสัชกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “Giffarine” มีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
สาหรับร่างกาย โดยจะมีแผนกรับผิดชอบในการทาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในบริษัทซึ่งผู้
ศึกษายกกรณีศึกษาจากแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ซึ่งมีหน้าที่รวมรวมข้อมูลการ
ผลิตเครื่องสาอางชนิดต่างๆ แล้วนามาคานวณราคาวัตถุดิบในสูตรการผลิตเครื่องสาอางแต่ละชนิด
พร้ อ มบวกเพิ่ ม ราคาต้ น ทุ น การผลิ ต อี ก 10% อี ก ทั้ ง ต้ อ งท าหน้ า ที่ ใ นการจั ด เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อขออนุมัติการผลิตก่อนที่จะส่งมอบให้กับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ปั ญ หาที่ พ บคื อ ปั จ จุ บั น ในแผนกดั ง กล่ า วใช้ โ ปรแกรมไมโครซอฟท์ เ อกซ์ เ ซลในการ
ดาเนินการคานวณโดยใช้วิธีการ Insert และฟังก์ชัน VLOOKUP ให้ข้อมูลแสดงผล หลังจากนั้ นจึง
ดาเนินการสร้างสูตร บวก ลบ คูณหรือหาร จนได้ราคาสูตรที่ต้องการออกมา ซึ่งบ่อยครั้งทาให้ใช้เวลา
ในการคานวณราคาวัตถุดิบ ตามสูตรค่อนข้างนาน และบางครั้งผู้ใช้งานไม่ชานาญในการใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอกซ์เซลสร้างสูตรคานวณ ทาให้การประมวลผลราคาวัตถุดิบตามสูตรผิดพลาด จึงทาให้
การส่งข้อมูลอัตราส่วนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสาอางไปยังหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดความล่าช้ามาก
ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงพัฒนาระบบคานวณราคาวัตถุดิบ ขึ้นเพื่อช่วยให้การคานวณราคาวัตถุดิบถูกต้อง
และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานไม่จาเป็นต้องจาสูตรในการคานวณราคาวัตถุดิบ สามารถใส่วัตถุดิบ
และปริมาณที่ต้องการใช้ ระบบนี้จะคานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดตามสูตรการผลิตเครื่องสาอางแต่
ละชนิดพร้อมบวกราคาต้นทุนการผลิตด้วย
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการคานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทาเครื่องสาอาง
แต่ละชนิด
2. เพื่อ พัฒ นาระบบคานวณราคาวั ตถุ ดิบ ส าหรับ ผลิ ตภั ณฑ์ เครื่อ งส าอาง เพื่ อค านวณ
ปริมาณวัตถุดิบให้สอดคล้องกับราคาเครื่องสาอาง
3. เพื่อ ศึ กษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ง านระบบคานวณราคาวัต ถุ ดิบ ส าหรั บผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง
วิธีกำรวิจัย
เริ่มจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ พนักงาน
แผนกพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางระดั บ ต่ า งๆ พนั ก งานควบคุ ม งานด้ า นเอกสาร และจาก
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ประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ทางานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เพื่อค้นหาปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น จากการระบบเดิ ม และส ารวจความต้ อ งการของระบบใหม่ โ ดยรวบรวมข้ อ มู ล จากด้ ว ย
แบบสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนามาศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram) สร้างแบบจาลองข้อมูล (Data Modeling) พจนานุกรมข้อมูล (Data
Dictionary) และการออกแบบหน้าจอ
ภาพที่ 1 : Flowchart แสดงการทางานของระบบ
ภาพที่ 1 Flowchart แสดงการทางานของระบบคานวณราคาวัตถุดิบ หลังจากเข้าระบบ
แยกตามสิ ทธิ์ของผู้ ใช้งานแล้ ว ระบบสามารถคานวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ พร้อมคิดราคาวัตถุดิบ
ทั้งหมดที่ใช้ผสมในเครื่องสาอางแต่ละชนิด
ผลกำรวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาช่วยในการออกแบบระบบคานวณ
ราคาวัตถุดิบ สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กิฟฟารีน
สกายไลน์ แลบบอราทอรีย์ แอนด์ เฮลแคร์ จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนภาพบริ บ ทเป็ น แผนภาพระดั บบนสุ ดของระบบโดยจะแสดงถึง การเชื่อ มข้ อมู ล ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ จากการศึกษาปัญหาของระบบเก่าและความต้องการของระบบใหม่ สามารถนามา
สร้างแผนภาพบริบทได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 : แผนภาพบริบทของระบบคานวณราคาวัตถุดิบสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
จากภาพที่ 2 แผนภาพบริบทของระบบคานวณราคาวัตถุดิบสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
มีเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 2 ส่วน คือ พนักงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และพนักงาน
ควบคุมงานด้านเอกสาร
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 จะแสดงกระแสข้อมูลเข้าออกของเอนทิตี้ กระบวนการ
ทั้งหมดของระบบ และแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 3
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, ,

, ,

,

,
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4

ภาพที่ 3 : แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 ของระบบ
จากภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 ของระบบ แสดงการไหลของข้อมูล ของ
กระบวนการต่างๆ ซึ่งมีการประมวลผลของแต่ละกระบวนการในระบบ ดังนี้ กระบวนการที่ 1 การ
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จัดการผู้ใช้ระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น พนักงานแผนกพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอาง ทาหน้าที่ในการ
จัดการวัตถุดิบและคานวณราคาวัตถุดิบ และพนักงานควบคุมงานด้านเอกสาร ทาหน้าที่ในการใส่
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เครื่ อ งส าอาง กระบวนการที่ 2 การจั ด การข้ อ มู ล วั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการที่ 3 การคานวณราคาวัตถุดิบ และกระบวนการที่ 4 การพิมพ์รายงาน
ผู้ศึกษาได้สร้างแบบจาลองข้อมูลเพื่อทาแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity
Relation Diagram) ของระบบค านวณราคาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางกั บ เอนทิ ตี้ ที่
เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ
จากภาพที่ 4 แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ในระบบ ดั ง นี้ ตารางผู้ ใ ช้ ง าน
(dbusers) ตารางวัตถุดิบ (dbrawmaterial) และตารางผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง (dbcalculate)
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้ว ได้ออกแบบหน้าจอสาหรับผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่ม
โดยจะใช้หน้าจอเข้าสู่ระบบหน้าจอเดียวกัน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 : หน้าจอเข้าสู่ระบบ
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จากภาพที่ 5 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ถ้าเป็นพนักงาน
แผนกจะเปลี่ยนหน้าจอตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ถ้าเป็นพนักงานควบคุมงานด้านเอกสารหน้าจอจะเป็น
ดังภาพที่ 6 และพนักงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางหน้าจอจะเป็นดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 : หน้าจอของพนักงานควบคุมงานด้านเอกสาร
จากภาพที่ 6 หน้าจอของพนักงานควบคุมงานด้านเอกสารหลั งจากเข้าสู่ระบบแล้ว ซึ่ง
หน้าจอนี้จะใช้สาหรับให้พนักงานควบคุมงานด้านเอกสาร กาหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ระบบในการเข้าถึง
ข้อมูล และทาการกรอกรายละเอียดของวัตถุดิบ เพื่อให้พนักงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
สามารถเลื อกใช้ข้อมูลมาคานวณราคาวัตถุดิบ แล้ วบวกเพิ่มราคาจากต้นทุนอีก 10% ก่อนนาไป
กาหนดราคาเครื่องสาอางเสนอลูกค้า
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ภาพที่ 7 : หน้าจอของพนักงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
จากภาพที่ 7 หน้าจอของพนักงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางหลังจากเข้าสู่ระบบ
แล้ว ซึ่งหน้าจอนี้จะใช้สาหรับคานวณราคาวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสาอาง
หน้ า จอการค านวณราคาวั ต ถุ ดิ บ เป็ น หน้ า จอที่ ใ ช้ ใ นการค านวณราคาต้ น ทุ น ของ
เครื่องสาอางจากปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตเครื่องสาอางแต่ละชนิด แล้วบวกเพิ่มราคาจาก
ต้นทุนอีก 10% ก่อนนาไปกาหนดราคาเครื่องสาอาง ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 : หน้าจอการคานวณราคาวัตถุดิบ
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หน้าจอการออกรายงานสรุปข้อมูลราคาสูตรเครื่องสาอางเพื่อนาเสนอลูกค้า ที่ได้จากการ
คานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอางแต่ละชนิด ซึ่ งสามารถออกรายงานเป็นไฟล์นามสกุล .xls ,
.pdf และ .doc ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 : หน้าจอการคานวณราคาวัตถุดิบ
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านระบบค านวณราคาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ธุ ร กิ จ
เครื่องสาอาง จานวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
จานวน 37 คน และพนักงานควบคุมงานด้านเอกสารจานวน 3 คน พบว่าความพึงพอใจต่อระบบโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.39, SD.=0.41) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี 4 ประเด็น มีความพึง
พอใจมากที่สุดตามลาดับ ได้แก่ ประเด็น การส่งต่อข้อมูลราคาสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น (𝑥̅ =4.83, SD.=0.50) ประเด็นการใช้งานระบบการคานวณราคาวัตถุดิบในสูตร
สินค้ามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (𝑥̅ =4.80, SD.=0.41) ประเด็นการออกแบบระบบในส่วนของการ
คานวณราคาวัตถุดิบ สะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อน (𝑥̅ =4.75, SD.=0.49) และประเด็นการใช้งานระบบการ
คานวณราคาวัตถุดิบในสูตรสินค้า ในการค้นหาข้อมูลได้เร็ว สะดวก ง่ายขึ้น (𝑥̅ =4.68, SD.=0.62)
ส่วนประเด็นเหมาะสาหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบสามารถทางานได้เลย มีความพึงพอใจมาก
(𝑥̅ =4.10, SD.=0.44) และประเด็น การออกแบบระบบมีความน่าสนใจไม่ซับซ้อน มีความพึงพอใจ
ปานกลาง (𝑥̅ =3.35, SD.=0.62)
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากใช้เก็บ ข้อมูล ด้ว ยการสั มภาษณ์และการวิเคราะห์ ผ ลจากแบบสอบถาม และนาไป
ออกแบบแผนภาพบริ บ ท แผนภาพกระแสข้ อ มู ล แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล และ
พจนานุกรมข้อมูล แล้ วนามาออกแบบหน้าจอของระบบ โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ ม คือ
พนักงานแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และพนักงานควบคุมงานด้านเอกสาร ผลการศึกษา
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ความพึงพอใจต่อระบบคานวณราคาวัตถุดิบสาหรับธุรกิจเครื่องสาอาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ =4.39, SD.=0.41) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ประเด็ น การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ า ให้ กั บ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้ ร วดเร็ ว มากยิ่ งขึ้น (𝑥̅ =4.83, SD.=0.50) มีระดั บความพึ งพอใจมากที่สุ ด
ระบบงานนี้ใช้สาหรับคานวณราคาของวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสาอาง โดยดูจากสัดส่วนของปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้ผสมในแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญในการเลือกซื้อเครื่องสาอางโดยพิจารณาจากคุณภาพที่ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และ
ด้านความคุ้มค่าของเครื่องสาอาง เป็นประเด็นที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด ดังนั้นในการตั้งราคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง ต้ อ งตั้ ง ราคาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต และปริ ม าณของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ส่ ล งไปใน
ผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยของปัทมพร พบว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านราคาซึ่ง
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง ดังนั้นควรต้องกาหนดราคาขายให้สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่
อยู่ในเครื่องสาอาง ซึ่งบางผลิตภัณฑ์อาจจะราคาสูง เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดราคาแพงและใส่เป็น
ส่วนผสมค่อนข้างมาก ทาให้ราคาขายจริงสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นระบบนี้จะช่วยคานวณปริมาณของ
วัตถุดิบบวกเพิ่มราคาต้นทุนออกมาเป็นราคาขายได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับในการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้ออนไลน์บน
เว็บไซต์ได้ และในการคิดคานวณสามารถตั้งอัตราราคาต้นทุน ได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับราคา
วัตถุดิบบางชนิดที่มีราคาค่อนข้างสูง
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ระบบบริหารการจัดการข้อสอบ
กรณีศึกษา บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา
บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อสอบ
3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ ระบบบริหารจัดการข้อสอบ โดยพัฒนาขึ้นในลั กษณะเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application) การพัฒนาระบบนาหลัการ พัฒนาระบบเอสดีแอลซี (system
development life cycle – SDLC) มาใช้ใ นการพัฒ นาระบบ รวบรวมความต้ องการ วิเ คราะห์
ปัญหาจากระบบงานเดิมเพื่อนามาพัฒนาระบบงานใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ พนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด จานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบบริหารจัดการข้อสอบ แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้งาน
ผลการวิจั ย พบว่า การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา บริษัทเวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (X=3.66, SD. = 0.39) ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้งานระดับดี (X=3.63, SD. = 0.35) จึงสรุปได้ว่าโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อสอบได้
คาสาคัญ: ระบบบริหารการจัดการข้อสอบ
ABSTRACT
This research aims to 1) Develop the e-Testing system a case study of Western
Digital (Thailand) Co.,Ltd. 2) To study the effectiveness of the e-Testing system. 3) To
study the satisfaction of users with e-Testing system. This system has developed in the
Web Application and using SDLC platform (System Development Life Cycle – SDLC) for
the data collecting of requirement, Analysis and Literature review of the related
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research to development the new system. The target of this research is sixty
employees (Users) of Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. The tools used for this research
is the e-Testing system, Effectiveness evaluation program and the Satisfaction
questionnaire for trial.
The result of the e-Testing system a case of Western Digital (Thailand) Co.,Ltd
in case of the effectiveness evaluation program at a good level (X=3.66, SD. = 0.39).
And Satisfaction questionnaire for trial is good level (X=3.63, SD. = 0.35). It was
concluded that the e-Testing system can be used to optimize the management exam.
Keywords: E-TESTING SYSTEM
บทนา
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 18,000 คน ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็น
หน้าที่ที่สาคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานนั้น ผู้ผ่าน
การคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องและตรงกับตาแหน่งงานที่เปิดรับ ดังนั้นฝ่ายจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ จึ งมีขั้น ตอนวิธี การสรรหาและคัดเลื อกบุค ลากร เพื่อให้ ได้บุค ลากรที่ มีความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งงานด้วยกันหลายวิธี มีทั้งแบบทดสอบพื้นฐาน, ทดสอบเฉพาะงาน, การสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ
และการตรวจสอบประสบการณ์ทางาน ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเพียงการทดสอบพื้นฐาน ซึง่ เป็นการทดสอบ
เบื้องต้นด้านทักษะวิชาความรู้ทั่วไป เพื่อประเมินผู้สมัครเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกใน
ขั้นตอนต่อไป
ปัจจุบันฝ่า ยจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้วิธีการคัดเลือกบุคลากรโดยการสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย แบบถาม-ตอบ และสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฟังเสียง และบรรยายภาพ
จากนั้นข้อสอบจะถูกตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดซึ่งใช้เวลานาน มีความยุ่งยากและซับซ้อน
ซึ่งอาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบ อีกทั้งยังเกิดความยุ่งยากในการสืบค้นหา
ข้อมูลในลักษณะเอกสารแบบแฟ้มกระดาษและพื้นที่การจัดเก็บประวัติข้อมูลของผู้สมัครงานเมื่อ
ผู้สมัครงานสอบผ่านและต้องเข้าสู่การทดสอบในลาดับถัดไป
e-Testing System เป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการข้อสอบ ที่ ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบความรู้ทั่วไปของผู้ สมัครงาน ด้วยการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยลดขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งระบบบริหารการจัดการข้อสอบ
นี้ส ามารถลดระยะเวลาการตรวจข้อสอบ และประเมินผลผู้ส มัครงานเบื้องต้นได้ มีความรวดเร็ว
แม่นยา และสะดวก ในการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลหลักและง่ายต่อการสืบค้นเอกสารเพราะเป็น
เอกสารเชิงอิเล็กทรอนิกส์และสามารถจัดเก็บได้จานวนมาก มีข้อผิดพลาดน้อย และมีความปลอดภัย
สื่อภาพและเสียงสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ และยังลดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรกระดาษ เพิ่มพื้นที่การทางานเนื่องจากไม่มีตู้เก็บเอกสาร และผู้สมัครงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย การสร้ า งโปรแรกมระบบการจั ดการข้อ สอบ เป็ นการนาความรู้ที่ มีข องบุค ลกร
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ภายในแผนก มาพัฒนาภายในองค์กร โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างนักพัฒนาโปรแกรม
หรือใช้โปรแกรมสาเร็จรูป รวมทั้งยังลดปัญหาการรั่วไหลของข้อสอบ ซึ่งเป็นข้อสอบเฉพาะแต่ละสาย
งานของบริษัท และยังสามารถปรับปรุง แก้ไข พัฒนาต่อยอดโปรแรกมได้อย่างต่อเนื่องและสะดวก
รวดเร็ว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การข้ อ สอบ (E-Testing System) กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท
เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการข้อสอบ
3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการข้อสอบ
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการข้อสอบ โดยนาวงจรการ
พัฒนาระบบเอสดีแอลซี (system development life cycle – SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาระบบงานใหม่ จนกระทั่งนาระบบไปใช้งาน ในการดาเนินวิจัย มี 7
ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 1. วงจรการพัฒนาระบบ : SDLC
1. ศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม
1.1 ศึกษาสภาพปัญหาของระบบงานเดิม โดยการศึกษาระบบงานเดิม พบว่าลักษณะการ
สอบ มีภาพ มีเสียง ใช้กระดาษคาถามและกระดาษคาตอบ ในการทาข้อสอบ อาจเกิดข้อผิดพลาดใน
การเปิดไฟล์เสีย งประกอบ เนื่องจากมีข้อสอบหลายชุด เกิดข้อผิ ดพลาดในการตรวจข้อสอบ การ
จัดเก็บข้อมูลมีเป็นรูปแบบเอกสาร เอกสารถูกจัดเก็บไว้ไม่เป็นระบบ ทาให้เสียเวลาในการค้าหา ไม่มี
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ผู้บริหารไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ได้
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1.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องปัญหาของระบบงานเดิม ได้แก่ ทฤษฎีการออกแบบ
การพัฒนาระบบและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อสอบ
1.3 รวบรวมปั ญ หา ข้ อ จ ากั ด และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ จากการที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั ญ หาของ
ระบบงานเดิม จากรายงานวิจัยและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมปัญหาต่างๆ จากระบบงานเดิมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบงาน
ใหม่ โดยการวิ เ คราะห์ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบผั ง รายละเอี ย ดต่ า งๆ เช่ น แผนภาพบริ บ ท
(Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนภาพแสดงความสั มพันธ์
ระหว่ า งข้ อ มู ล (Entity Relationship Diagram) การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของฐานข้ อ มู ล ด าเนิ น
ออกแบบโครงร่างจอภาพให้มีความง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วไป และออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยคานึงถึงความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล ความถูกต้อง ความง่ายต่ อการใช้งาน และมี
ความปลอดภัยต่อข้อมูล

ภาพที่ 2. องค์ประกอบของระบบงานใหม่
ระบบงานใหม่เป็นการนาความรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้จัดการ
และพั ฒ นาระบบจากข้อ มู ล ปั ญหาระบบงานเดิ ม และความต้อ งการของผู้ ใช้ งานระบบ สามารถ
ออกแบบระบบงานใหม่ ตามกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง าน 2 ส่ ว นคื อ ผู้ ดู แ ลระบบ และผู้ ใ ช้ ง านระบบ แสดง
ความสัมพันธ์ดงั ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบงานใหม่
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การพัฒนาระบบจาเป็นต้องเข้าใจภาพรวมการทางานทั้งหมดของระบบก่อน จึงได้แสดง
ภาพรวมของระบบและความสัมพันธ์ของระบบกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง คือผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแล
ระบบ แสดงความสัมพันธ์โดยใช้แผนผังบริบทแสดงดังต่อไปนี้

รูปภาพที่ 3. แผนผังบริบทของระบบข้อสอบ
จากรู ปที่ 3 แสดงแผนผังบริบทของระบบข้อสอบ จะเห็นว่า ระบบแบ่งเป็น 2 ส่ว น คือ
ผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบ ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้ใช้งานระบบ ต้องทาการกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1. วันที่เข้าใช้ระบบ
2. หมายเลขรหัสบัตรประชาชน
3. คานาหน้าชื่อ
4. ชื่อ – สกุล
5. ระดับการศึกษา
6. เข้าทาข้อสอบโดยการเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
7. กดบัญทึกข้อมูล และส่งคาตอบให้ผู้ดูแลระบบ
ส่วนที่ 2 ผู้ดูแลระบบ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เพิ่ม
ลบ แก้ไข ข้อมูลทั้งหมดได้
3. การพัฒนาระบบ
ระบบที่พัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก แต่ละระบบมี
ลักษณะการทางานดังต่อไปนี้
3.1 ระบบจัดการข้อสอบแบบปรนัย เป็นระบบสาหรับผู้ดูแลระบบ จัดการกับข้อสอบ เช่น
เพิ่ม จัดเก็บ แก้ไข และลบข้อสอบ เป็นต้น
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3.2 ระบบจั ดการข้ อมูล ผู้ ใช้ เป็ นระบบส าหรั บผู้ ใช้ง านระบบในการกรอกข้อมู ล ข้อมู ล
ส่วนตัว ของผู้ใช้งานระบบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งานระบบ
3.3 ระบบดาเนินการสอบ ผู้ใช้งานระบบสามารถทาข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยข้อสอบ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อสอบการฟัง และการอ่าน เมื่อดาเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มส่ง
ข้อสอบ ผลการสอบจะถูกส่งไปประมวลผล จากนั้นจะออกจากระบบการสอบ
3.4 ระบบทาการตรวจข้อ สอบ สรุ ปและประมวลผลการสอบของผู้ ใ ช้งานระบบ และ
รายงานผลการสอบให้ผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ
จากภาพที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ หลังจากที่ผู้ดูแลระบบกรอก
Username, Password ผ่านเข้ามาแล้ว จะพบเมนูบรา Check Result, Add Information, Edit &
Delete Information, Logout
- Check Result ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลคะแนนของผู้เข้าสอบ โดยการกรอกข้อมูล
ID card ของผู้เข้าใช้ระบบ ระบบจะดึงข้อมูลของผู้เข้าสอบมาโชว์ทุกครั้งที่มีการเข้า
สอบ
- Add Information ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อสอบที่ต้องการโดยการเลื อกที่ New
เมื่อคลิกแล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการลงในช่อง แล้วเลือก Insert ก็จะสามามารถเพิ่ม
ข้อสอบลงระบบโดยอัตโนมัติ
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- Edit & Delete Information ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข ลบข้อสอบที่ต้องการโดยการ
เลื อ กที่ Edit, Delete เมื่ อ คลิ ก แล้ ว ให้ ก รอกข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการลงในช่ อ ง แล้ ว เลื อ ก
Update ก็จะสามารถแก้ไขข้อสอบลงระบบโดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
จากภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย เมนู Register,
Login, Admin ซึ่งเมนู Register ผู้ใช้งานต้องสร้างข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวไว้ในฐานข้อมูล สาหรับ
การกรอกข้อมูล กรณีถ้าผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนในรูปแบบของ
ตัวอักษร ** ด้านหลังข้อมูลนั้นๆ

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอทาข้อสอบ
จากภาพที่ 3 แสดงหน้าจอทาข้อสอบ เมื่อผู้เข้าใช้ระบบกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่
หน้าการทาข้อสอบ ซึ่งข้อสอบที่ สร้างขึ้นจะมีทั้งภาพและเสียงจานวน 50 ข้อ เมื่อผู้เข้าใช้ระบบทา
ข้อสอบเรียบร้อยแล้วคลิกเลือกส่งคาตอบ
4. การทดสอบ
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หลังการพัฒนาระบบ ทดสอบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จาลอง (localhost) เพื่อตรวจสอบระบบ
ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบระบบ และหาข้อผิดพลาดของระบบ เพื่อนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ทาการแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์
5. ขั้นการบารุงรักษา หลังการทดสอบและตัดสินใจเลือกใช้ระบบมีความจาเป็นที่จะต้องบารุงรักษา
ข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จ ากั ด สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการข้อสอบ ด้านการ
ออกแบบ และด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินหาประสิทธิภาพของ
ระบบได้ผลการประเมิน ในภาพรวมระดับมาก (𝑋̅ = 3.66, SD = 0.39) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานสะดวก และรวดเร็ว การลบ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และ
ฐานข้อมูลใช้งานง่าย เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ที่ 3.70 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเห็นว่า การจัด
เรียงลาดับข้อมูลเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจด้านผู้เข้าใช้งานระบบ
ได้ผลการประเมิน ในภาพรวมระดับมาก ( 𝑋̅ = 3.63, SD = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ระบบเข้าใช้งานง่าย และเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านรูปแบบการจัดเรียง
เนื้อหาเข้าใจง่าย และเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จากัด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ หาประสิทธิภาพระบบ และความพึงพอใจ
ของระบบ โดยผู้วิจัยได้นาหลักการทฤษฏีการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี (system development life
cycle – SDLC) ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ทาให้ได้ทราบสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา
บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) มีความสามารถการทางานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ
ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเพิ่ม ลบ ปรับปรุง
แก้ไขข้อสอบ และจัดการข้อมูลผู้ใช้ ส่วนที่ 2 คือผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบผ่านหน้าจอการเข้าสู่
ระบบ สามารถทาข้อสอบได้ จากผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญและกลุ่ มผู้ ใช้งาน มีผลประเมิน
ประสิทธิภาพระบบอยู่ในระดับมาก สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและตอบสนองความต้องการ
ของบริษัทได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพงษ์ ชินศรีและศิริวรรณ วาสุกรี (2555) ได้
ศึกษาวิจั ยเรื่องการพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจด้านง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับสูงมาก (𝑋̅= 4.84, SD = 0.167) และ
ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจด้านง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับสูงมาก (𝑋̅= 4.87, SD = 0.344)
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยและพัฒนามีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการนาผลการวิจัยไปใช้ และ
การวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
1. จากอภิปรายผลการวิจัยพบว่าระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา บริษัทเวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) มีระสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จึงควรศึกษาและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถการจัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ให้สามารถ
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ด้วยตนเอง เพิ่มรูปภาพของผู้ใช้ระบบได้
3. หลังการทดลองใช้ควรพัฒนาระบบในส่วนการกาหนดเวลาของผู้เข้าสอบ เมื่อหมดเวลา
การสอบ ระบบจะไม่แจ้งเตือน และเมื่อครบเวลาที่กาหนดระบบไม่สามารถตัดสิทธิ์การสอบได้
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ปัจจัยจูงใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้าง
ในจังหวัดระยอง
MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING EMPLOYEE ENGAGEMENT OF
CONSTRUCTION MATERIAL DISTRIBUTORS IN RAYONG PROVINCE
อรุณกร สุวรรณพิทักษ์1 และอนุรกั ษ์ เรืองรอบ2
Arunkorn Suwanpithak1 , and Anurug Ruangrob2
1
2

สังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยจูงใจในการทางานและระดับความ
ผู กพั น ต่ อองค์ กรของพนั ก งานร้ านวั ส ดุ ก่อ สร้ าง (2) เพื่ อเปรี ยบเทีย บความผู กพั นต่ อองค์ กรของ
พนักงานร้านวัสดุก่อสร้างจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยจูงใจ
ในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ทางานร้านวัสดุก่อสร้างใน
จังหวัดระยอง จานวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ
ทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์การทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
วิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยจูงใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.55, SD = 0.74) ส่วนปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.61, SD = 0.64) และความผูกพันองค์กรอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.77, SD = 0.71) (2) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างแตกต่างกัน
ตามลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ รายได้ และระดับการศึกษา และ (3) ปัจจัยจูงใจในการทางานที่มีผลต่อ
ความผูกพันรวมต่อองค์กรที่มีต่อร้านวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ด้านความสาเร็จ (β = 0.30, p= 0.00) ด้าน
ความสัมพันธ์ (β = 0.20, p= 0.10) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (β = 0.20, p=0.03) ด้านความมั่นคง
(β = 0.10, p= 0.33) ด้านความก้าวหน้า (β = 0.10, p = 0.20) และด้านการยอมรับ (β = 0.00, p=
0.99) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, ปัจจัยจูงใจในการทางาน, ร้านวัสดุก่อสร้าง
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the incentive factor levels in
the work and the level of engagement of local construction materials, 2) to compare
the enablement of local building material classification according to personal
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characteristics, 3) to study the level of influence of factors predispose to work towards
enablement. A group of employees who work in the building material shops in Rayong
province. The total number of 1 5 0 people by using the questionnaire as a tool to
collect information. The statistics based on the data analysis is the frequency and the
average percentage deviation of the standard. Section of hypothesis testing, the test
analysis a one-way analysis of variance analysis and multiple regression equations.
The findings showed that 1 ) the motivation factor in sustaining factors
included on many levels ( =-3 . 5 5 , SD = 0 . 7 4 ) motivation factors present in many
levels ( = 3.61, SD = 0.64) and enterprise levels ( = 3.77, SD = 0.71) 2) the employee
store construction materials vary according to personal sex side. Income and education
levels, and 3 ) factors predispose to work affects the total commitments to the
organization toward a shop of construction materials include achievement (β = 0.30, p = 0.00)
relationship (β = 0.20, p = 0.10) on the salary and fringe benefits (β = 0.20, p = 0.03), stability
(β = 0.10, p = 0.33), progress (β = 0.10, p = 0.20) and accept (β = 0.00, p = 0.99), respectively.
Keywords: organizational engagement, motivation factors, construction material
บทนา
ปัจจุบันองค์กรและห้างร้านที่ขายวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดระยองประสบกับปัญหาด้าน
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี อัต ราการลาออกของพนัก งานสู ง ส่ งผลให้ องค์ กรมี การปรั บเปลี่ ย นนโยบาย
รูปแบบการบริหารและโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบั นซึ่งการปรับตัวไปในทิศทางดังกล่าวย่อมมีผลต่อขวัญและกาลังใจของพนักงานจึงเป็น
เรื่องสาคัญที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญเพื่อทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางานและ
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล

ภาพที่ 1 มูลค่าการลงทุนภาคการก่อสร้าง ณ ราคาประจาปี ระหว่างปี 2536 – 2558 หน่วย: ล้านบาท
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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แนวคิดที่เกี่ยวกับ “ความผูกพันต่อองค์กร” (Organization Commitment) ซึ่งมีแนวคิด
ว่าเป็ น การศึกษาทัศนคติของสมาชิกในองค์ก รมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมขององค์กรบางอย่าง
กล่าวคือ การที่บุคคลตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรและแสดงพฤติกรรมบางอย่างต่อองค์กร
ตามที่องค์กรต้องการก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับรางวัลที่องค์การเสนอให้เป็นการตอบแทนซึ่งถ้าหาก
องค์กรไม่สามารถตองสนองความต้องการของสมาชิกได้เขาก็จะลาออกจากองค์กรซึ่งย่อมเท่ากับ
องค์การต้องสู ญเสีย ต้น ทุน ที่มีค่าไปโดยได้ผ ลตอบแทนที่ไม่คุ้มกับการลงทุนในขณะเดียวกันกลั บ
จะต้องลงทุนอีกหลายๆด้าน เพื่อที่จะสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเข้ามาทดแทนซึ่ง
การทดแทนคนเก่าที่สูญเสียไปนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากทาให้องค์การต้องสูญเสียเวลาและผลประโยชน์
มากพอสมควร ดังนั้นแนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กรจึงได้มีผลงานเชิงประจักษ์ที่พยายามพิสูจน์
ความสัมพันธ์ที่มีต่อประสิทธิผลขององค์กร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางาน
ที่มีผลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดระยอง เพื่อที่องค์กรจะได้
นามาใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางานและระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานร้าน
วัสดุก่อสร้าง
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานร้ า นวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งจ าแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยจูงใจในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร
ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- ตาแหน่งงาน
- ระยะเวลาในการท
างาน างาน
ปัจจัยจูงใจในการท

ปัจจัยค้าจุน
- เงินเดือน ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ
- ความมั่นคงในการทางาน
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน
ปัจจัยจูงใจ
- ความก้าวหน้าในการทางาน
- ความสาเร็จในการทางาน
- การได้รับการยอมรับนับถือ

ปัจจัยจูงใจในการทางานที่มีต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร
-เต็มใจที่จะบอกผู้อื่นว่าองค์กรนี้น่าทางานด้วย
-ทางานโดยคานึงถึงชื่อเสียงองค์กรเสมอ
-สภาพการทางานเปลี่ยนไปก็จะไม่ลาออก
-ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อทาให้องค์กร
สาเร็จ
-เต็มใจเสียสละส่วนตัวเพื่อองค์กร
-มีความสุขและพอใจที่ได้ทางานที่องค์กรนี้
-ภูมิใจที่จะบอกว่าเป็นพนักงานที่องค์กรนี้

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
1. พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน ตาแหน่งงานและระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อร้านวัสดุ
ก่อสร้างในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
2. ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงใน
การทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าในการทางาน ความสาเร็จในการทางานและ
การได้รับการยอมรับนับถือมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้าง
ในจังหวัดระยอง
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ พนักงานร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดระยองจานวนทั้งหมด 240
คน
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญได้
พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของข้อคาถามของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (IOC) และเลื อ กเฉพาะข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC มากกว่ า 0.5 มาใช้ เ ป็ น ค าถามใน
แบบสอบถามจริง (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2557)
2. ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในความสอดคล้ อ งระหว่ า งรายการที่ วั ด (inter-item consistency
reliability) เป็นการทดสอบความสอดคล้องของคาตอบที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทุกๆ ข้อที่นามาใช้วัด
โดยใช้ค่าสั มประสิ ทธิ์ ครอนบาจอัลฟา (Cronbach’s alpha) จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์อยู่
ระหว่าง .719 - .913 แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ยอมรับได้ (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2557)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของงานวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1

2

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21- 30 ปี
31- 40 ปี
41 ปีขึ้นไป
31-40
รวม ปี
41414ภ

จานวนคน

ร้อยละ

73
77
150

48.7
51.3
100

57
68
58
4
25
4
150

38.0
45.3
38.7
16.7
100
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3

4

5

6

7
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ปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพ
โสด/หม้าย/แยกกัน
สมรส

จานวนคน

ร้อยละ

56
94

37.3
62.7

รวม
ระดับรายได้
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

150

100

58
80
12

38.7
53.3
8.0

รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าอนุปริญญาตรี
ปวช/ปวส
ปริญญาตรี

150

100

24
85
35

16.0
56.7
23.3

สูงกว่าปริญญาตรี

6
150

4.0
100

63
62
25
150

42.0
41.3
16.7
100

17
74
43
16
150

11.3
49.3
28.7
10.7
100

รวม
ตาแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ
รวม
อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11 ปีขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 51.3 ช่วงอายุ 31–40
ปี ร้อยละ 54.3 สถานภาพโสด ร้อยละ 67.3 มีระดับรายได้ 20,001-30,000 บาท มีระดับการศึกษา
ปวช/ปวส ร้อยละ 56.7 ตาแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 42.0 และอายุการทางาน 1-5 ปี ร้อย
ละ 49.3
ผลการวิจัยปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดระยอง
สามารถแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านค้าจุนรวม
ปัจจัยค้าจุน

N =150
SD
0.88
0.80
0.73

ระดับ

ลาดับที่

1. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
2. ด้านความมั่นคงในการทางาน
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บัญชาเพื่อนร่วมงาน

ˉx
3.30
3.62
3.73

ปานกลาง
มาก
มาก

3
2
1

รวม

3.55

0.74

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนปัจจัยจูงใจในการทางานด้านปัจจัยค้า
จุนโดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก (ˉx= 3.35, SD =0.74) ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ บัญชา
เพื่อนร่วมงาน (xˉ= 3.73, SD =0.73) ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการทางาน (xˉ=
3.62, SD =0.80) และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (xˉ= 3.30, SD =0.88)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการจูงใจรวม
N =150
ปัจจัยจูงใจ
ระดับ
SD
ˉx
1. ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
3.60
0.69
มาก
2. ด้านความสาเร็จในการทางาน
3.68 0.80
มาก
3. ด้านได้รับการยอมรับนับถือ
3.77
0.80
มาก
รวม

3.61

0.64

ลาดับที่
3
2
1

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนปัจจัยจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูง
ใจโดยรวมทั้งสามด้านอยู่ ในระดับมาก (xˉ= 3.61, SD =0.64) ได้แก่ ด้านได้รับการยอมรับนับถือ
(xˉ= 3.77, SD =0.80) ในระดับ มาก รองลงมาคื อ ด้า นความส าเร็ จในการทางาน (xˉ= 3.68, SD
=0.80) และด้านความก้าวหน้าในการทางาน (xˉ= 3.60, SD =0.69) ส่วนปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์กรรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรรวมทั้ง เจ็ดด้านอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ= 3.77, SD = 0.71)
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สถิติเชิงอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความผูกพันต่อองค์กรรวม
ความผูกพัน
ต่อองค์กร

เพศ

1. เต็มใจที่จะบอกผู้อื่นว่า

-2.20

ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ สถาน รายได้ ระดับ
ตา อายุ
ภาพ
ต่อ
การ แหน่ง การ
เดือน ศึกษา งาน ทางาน
1.30 0.48
3.13* 1.91 1.68
1.88

-1.90

3.24*

2.49*

8.17*

4.80*

3.06

0.29

-0.77

0.51

1.48

4.53*

1.90

1.90

1.89

-1.26

2.46

1.46

6.81*

4.54*

0.84

2.11

-1.40

1.12

1.66

1.70

1.80

0.20

1.56

-2.46*

1.31

1.22

3.86*

4.00*

1.72

0.71

-2.27*

4.63*

1.92

8.24*

3.50*

0.36

0.74

-2.20*

2.71

1.89

7.32*

4.27*

1.72

0.96

องค์กรนี้น่าทางานด้วย
2. ทางานโดยคานึง
ถึงชื่อเสียงองค์กรเสมอ
3. สภาพการทางาน
เปลี่ยนไปก็จะไม่ลาออก
4. ใช้ความรู้ความสามา
รถเพื่อทาให้องค์กรสาเร็จ
5. เต็มใจเสียสละส่วนตัว
เพื่อองค์กรของท่าน
6. มีความสุขและพอใจ
ที่ได้ทางานที่องค์กรนี้
7. ภูมิใจที่จะบอกว่า
เป็นพนักงานองค์กรนี้

รวม
*p < .05

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ง
งานและ อายุการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดระยอง
ที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านรายได้ต่อ
เดือน กับระดับการศึกษา โดยทีกลุ่มที่มีระดับรายได้ 30,001 ขึ้นไป ( X = 3.56) และผู้ที่มีรายได้
20,001-30,000 บาท ( X = 3.60) มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาท
( X = 4.03) ส่วนด้านระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มทีมีการศึกษาการศึกษาต่ากว่าอนุปริญญา ( X =
3.74) และการศึกษา ระดับ ปวช/ปวส ( X = 3.62) มีความผู กพั นต่อองค์กรน้อยกว่าผู้ ที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ( X = 4.11) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการบริหารที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยจูงใจในการทางานด้านความผูกพันต่องค์กรของ
พนักงานร้านวัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน สามารถแสดงใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยจูงใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความผูกพันรวมของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดระยอง
B ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ลาดับที่ t
p
ค่าคงที่ (Constant)
1. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
2. ด้านความมั่นคง
3. ด้านความสัมพันธ์
4. ด้านความก้าวหน้า
5. ด้านความสาเร็จ
6. ด้านการยอมรับ
*p< .05

0.84
0.16
0.10
0.19
0.10
0.27
0.00

คะแนนมาตรฐาน (β)
0.20
0.10
0.20
0.10
0.30
0.00

3
4
2
4
1
5

3.39*
2.09*
0.98
1.67
1.31
3.41*
0.01

0.00
0.03
0.33
0.10
0.20
0.00
0.99

สมการพยากรณ์ความความผู กพันต่อองค์กรของพนักงานร้านวัส ดุก่อสร้าง ในจังหวัด
ระยอง สามารถเขียนได้ดังนี้
ความผูกพันต่อองค์กร = 0.27 (ด้านความส าเร็จ) + 0.19 (ด้านความสัมพันธ์) + 0.16
(ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ) + 0.10 (ด้านความมั่นคงและความสาเร็จ)
จากสมการพยากรณ์ พบว่าปัจจัย ด้านการได้รับการยอมรับมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
มากขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่ง (β = 0.27, p = 0.00) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ (β = 0.19,
p = 0.10) อันดับที่สาม คือ ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (β = 0.16, p = 0.03) อันดับที่สี่ คือ
ปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า (β = 0.10, p = 0.33) และอันดับที่ห้า คือปัจจัยด้านการ
ได้รับการยอมรับ (β = 0.00, p = 0.99) ตามลาดับ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา ปัจจัยจูงใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานร้าน
วัสดุก่อสร้างในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเฉพาะปัจจัยพบว่า
ด้านค้าจุนรวม
อันดับแรกองค์กรควรให้ความสาคัญด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
( X สู งสุ ด ) ตามด้ ว ย 2.ด้ านความมั่ นคงในการทางาน ( X อั นดั บ 2) และ 3.ด้ านเงิ นเดื อนและ
สวัสดิการ ( X ต่าสุด)
ด้านปัจจัยจูงใจรวม
องค์กรควรให้ความสาคัญกับ การได้รับการยอมรับนับถือ ( X สูงสุด) เป็นอันดับแรก ตาม
ด้วย 2.ด้านความสาเร็จในการทางาน ( X อันดับ2) และ 3.ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ( X
ต่าสุ ด) และองค์กรควรปรั บปรุ ง ระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคลในองค์กรและเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นบุคลากรให้เกิดพฤติกรรมการทางานตามที่
องค์กรต้องการและมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ย วกับ ปั จจัยอื่นๆที่คาดว่าจะมีการจูงใจและความผู กพันต่อองค์กรของ
พนักงานร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดระยอง
2. ควรสารวจข้อมูลของคู่แข่งที่มีธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่ทา
ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพื่อจะได้นามาเปรียบเทียบเป็นแนวทาง
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 1) ศึกษาระดับปฎิบัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร 2) เพื่อเปรียบเทียบความสาเร็จขององค์กรจาแนกตามปัจจัยด้านองค์กร 3) ศึกษาระดับ
อิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความความสาเร็จขององค์กร กลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยนี้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี
รวม 303 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบบมาตรส่วน 5 ระดับ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
LSD และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปฎิบัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, SD = .31) 2) ความสาเร็จขององค์กรแตกต่างกัน ตามประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความสาเร็จขององค์กรโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งได้แก่ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร และด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ โดยมีระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 79.4
คาสาคัญ: กลยุทธ์/ทรัพยากรมนุษย์/ความสาเร็จ
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the level of strategic human
resources management of the organization. 2) to compare the level of achievement
of the organization factors. 3) to examine the impact of strategic human resources
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management that affect the achievement of the organization. Samples in this study
comprised 303 human resources management officer in Pinthong industrial estate,
Chonburi province. Five - point scale questionnaires were distributed for data
collection. SPSS program was used for data analysis. Statistics used in data analysis
included percentage, average mean, standard deviation, one – way analysis of variance,
and multiple regression analysis.
The findings showed that 1) the level of strategic human resources
management of the organization had a high level ( X = 3.97, SD = .31) 2) the
achievement of the organization had different to the experience in performing human
resources management at a significant level of .05 3) strategic human resources
management that affects the achievement of the organization in dimensions of
strategic human resource planning, strategic recruitment and selection, strategic
training and development, strategic career development. The prediction ability to
explain achievement level was 79.4 percent.
Keywords: strategic / human resources /achievement
บทนา
การเปลี่ ย นแปลงทั่ว โลกไม่ ว่า จะเป็ น การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
อุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน นั้นย่อมส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินธุรกิจขององค์กร
ต่า งๆ รวมถึ ง การปรั บ แผนแนวทางการด าเนิ น งานของฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในแต่ ล ะองค์ ก รให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย โดยแต่ละองค์กรนั้นจะมีเป้าหมายโดยรวมที่คล้ายคลึง
กัน คือ การดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ตามที่แต่ละองค์กรได้กาหนดเป้าหมายขององค์กร
(Goal setting)เอาไว้ ซึ่งเศรษฐกิจโลกในปี 2558 คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของโลกฟื้นตัวดีขึ้น ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพ
ยุ โ รปขยายตัว แต่ยั งคงมี ปั ญหาอั ตราการว่างงานที่อยู่ในระดับที่ สู ง และสถานการณ์การเงินโลก
ธนาคารกลางหลายๆ ประเทศ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยัง
อยู่ ใ นระดั บ ต่ า และยั ง คงใช้ ม าตรการแบบผ่ อ นคลายเพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ให้ ข ยายตั ว อย่ า งมี
เสถียรภาพ
ดัชนีความเชื่ อมั่นทางธุรกิจ (Business sentiment index) เป็นดัชนีชี้ภ าวะทางธุรกิจที่
สามารถใช้เตือนภัยทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการจัดทา คือเพื่อเป็นเครื่องมือให้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการติดตามภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
ธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อนามาวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมีระบบ ซึ่งผลของ
การสารวจไม่เพียงแต่จะช่วยแสดงภาวะทางธุรกิจและชี้ให้เห็นความต้องการและปัญหาของบริษัท
ผู้ประกอบการ แต่ผลของการสารวจนี้ยังสามารถนามาใช้วิเคราะห์ภาวะธุรกิจและหากลยุทธ์ในการ
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จัดทานโยบายเศรษฐกิจ มหาภาคและจุล ภาค ตลอดจนใช้ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ผลกระทบของภาคเศรษฐกิจจริง (Real sector) ที่มีต่อภาคการเงิน
สาหรับประเทศไทยนั้นความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (ตารางที่ 1)พบว่า ในช่วงเดือน มกราคม ตุลาคม 2558 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี 2557 ซึ่งดัชนีเฉลี่ยทั้ง 10 เดือนในปี 2558
มีค่า 48.6 และในปี 2557 มีค่า 47.9 โดยค่าเฉลี่ยดัชนีทั้ง 10 เดือน ในปี 2558 มีค่าต่ากว่า 50 แสดง
ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยนั้นไม่ดี หลายๆผู้ประกอบการมองว่าภาวการณ์ด้านธุรกิจในอนาคตมี
แนวโน้มที่ไม่ดี สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 คือ การลงทุน
ของบริษัท สาหรับแนวโน้มปี 2559 คาดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุร กิจ จะเพิ่มขึ้น จากปี 2559 จากความคาดหวังว่าการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเริ่มส่ ง
สัญญาณที่ดีขึ้นอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของการบริโภคและการ
ลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
2557

2558
Q3

ม.ค. ต.ค.

ดัชนีรวม

49.3 48.0 47.1 47.0 49.2 48.8 50.3 48.2 46.7

48.6

1. ผลประกอบการของบริษัท

51.1 46.9 45.6 45.8 49.4 46.7 49.1 45.9 43.0

46.2

2. คาสั่งซื้อทั้งหมด

48.3 47.9 47.2 47.4 48.5 48.6 50.8 47.1 44.4

47.6

3. การลงทุนของบริษัท

55.8 52.8 52.1 51.9 53.6 53.5 53.9 54.3 52.3

53.6

4. การจ้างงานของบริษัท

52.7 51.2 50.5 50.6 51.8 51.8 51.1 51.3 49.6

50.8

5. ต้นทุนการผลิต

36.8 40.2 38.5 38.3 40.5 43.3 45.6 44.1 45.5

45.2

6. การผลิตของบริษัท

50.7 48.9 48.5 47.7 51.0 48.5 51.4 47.2 45.6

48.5

องค์ประกอบ

2556 2557

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2558 และแนวโน้มปี
2559,หน้า 4-6
การที่องค์กรจะดาเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสาเร็จนั้น องค์กรจาเป็นต้องอาศัยแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์จัดเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารงานหรือพัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรและผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกท่าน ต้องมีการสารวจสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร และการประเมินปัญหาเปรียบเทียบความต้องการและความสามารถ
พื้นฐานขององค์กร โดยคานึงถึงสถานการณ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือ ระยะยาว แล้ว
นามาสรุปวิเคราะห์หาแนวทางและกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน การปฏิบัติ และการควบคุมที่
ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งยังต้อง
มีการช่วยปรับปรุงและสนับสนุนก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานและจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายจะทาให้ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและหรือผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ทุกท่านทราบถึงทิศทางในการบริหารงาน ทาให้มีความมุ่งมั่นและการปรับตัวให้สอดคล้องกับ

754

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ปัญหาอย่างยืดหยุ่ นและเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการสร้างการสร้างมูล ค่าเพิ่มและความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantages)ซึ่งจะทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ได้
ปัจจุบันในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารงานเชิงรุกในรูปแบบของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุ ทธ์ซึ่งนับวันจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการในการกาหนดทิศทางและแนวทางของการปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กรในอนาคต การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์จะเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป เพราะคาว่า “กลยุทธ์”จะ
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์กร ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะหมายถึง การวิเคราะห์สภาพของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และคู่ แข่งขันที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งที่เป็นโอกาสและภยันตราย
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจะหมายถึง การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร สถานภาพทาง
การเงิน เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อที่จะหาจุดอ่อนและ จุดแข็งในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไปแล้วธุรกิจก็จะ
ได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการวางแผนการวางแผนกลยุทธ์จะต้องเป็นการวางแผนอย่างมีระบบ ซึ่งจะ
หมายรวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ของตนเองให้ สอดคล้องและสนับสนุนกับกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ ของ
องค์กรด้วย ทั้งนี้ก็เพื่ อการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการผลักดันให้ผลการดาเนินงานขององค์กร
บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่องค์กาหนดไว้ เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นั้นหมายถึง หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องมี
การกาหนดรูปแบบการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทางกลยุทธ์ขององค์กรมาเชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ หรือประเมินขีด
ความสามารถขององค์กร และนามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน และทั้งนี้ก็เพื่อการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรที่มีส่ วนร่ วมในการผลักดันผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้ส ร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ที่องค์กรกาหนดไว้
จากเหตุผลดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันโดยมุ่งสารวจสารวจสภาพการปฏิบัติงานในกิจกรรมเชิงกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทาการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องบริ ษั ท ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษาครั้ งนี้ จ ะก่อให้ เกิดประโยชน์และยังได้ทราบถึงข้อบกพร่องในกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่เหมาะสมเพื่อองค์กรจะได้เสริมสร้างและสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึ ก ษาระดั บ ปฎิบั ติ กลยุ ท ธ์ก ารบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ ข ององค์ก ร ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความส าเร็ จ ขององค์ ก รจ าแนกด้ า นองค์ ก รขององค์ก รในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความความสาเร็จ
ขององค์กรในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี
วิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรในเขต
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี โดยเฉลี่ย 1-2 คนต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างจากประชากรใน
การวิจัยรวมทั้งสิ้น 303 คน
2. ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 หรือระดับนัยสาคัญ 0.05
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดโครงสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ตัวแปรอิสระ (independent variable)
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ระยะเวลาในการดาเนินงานของธุรกิจ ประเภท
ของอุตสาหกรรม โครงสร้างขนาดโรงงานแยกตามจานวนพนักงาน โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended
questions) มีจานวน 5 ข้อคาถาม
2. แบบสอบถามการวัดระดับปฏิบัติในเรื่องกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ
ความสาเร็จขององค์กรในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี อันได้แก่ ด้านการวิเคราะห์งาน
และการออกแบบงาน ด้านการวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ ด้ านการสรรหาและคั ดเลื อ ก ด้า นการ
ฝึกอบรมและพัฒ นาบุ คลากร ด้านการพัฒ นาเส้ นทางอาชีพ ด้านระบบบริห ารประสิทธิภ าพการ
ดาเนินงาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน รวมทั้งสิ้น
48 ข้อคาถาม
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ส่วนที่ 2 ตัวแปรตาม (dependent variable)
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดระดับความคิดเห็นในเรื่องความสาเร็จขององค์กร อันได้แก่
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านการเงิน เป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด รวมทั้งสิ้น 20 ข้อคาถาม
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบแบบสอบถาม 2 ด้าน ดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (content validity) โดยอาศั ยดุ ล ยพิ นิ จของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5(IOC ≥ 0.5) ถือว่าข้อคาถามนั้นเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้
2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ(reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s
coefficient of alpha) เป็นวิธีการหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ เพื่อประเมินคุณภาพแบบสอบถามใน
แต่ละข้อคาถามมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมานั้นใช้สาหรับการ
ศึกษาวิจัยไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาอยู่ระหว่าง .773 .853 ของทุกกลุ่มตัวแปรการศึกษา
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจัย 2 ลักษณะ นั่นคือ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
อธิบายค่าความถี่ของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาณเพื่ออธิบายสมมติฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
1.ลักษณะสถิติเชิงพรรณนา
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 2 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)

ร้อยละ

1. ระยะเวลาในการดาเนินงานของธุรกิจ
ต่ากว่า 5 ปี

86

28.3

6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปีขึ้นไป

115
65
37

38.0
21.5
12.2

303

100.0

116

38.3

27

8.9

60

19.8

รวม
2. ประเภทของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์,ชิ้นส่วน
และ อะไหล่ยานยนต์
อุตสาหกรรมซอฟแวร์
อุตสาหกรรมเหล็ก,ผลิตภัณฑ์โลหะ
และเครื่องจักร
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จานวน (คน)
4
67

ร้อยละ
1.3
22.1

29

9.6

303

100.0

3. ขนาดของโรงงานแยกตามจานวนพนักงาน
ขนาดเล็กจานวนพนักงาน 1-50 คน

18

5.9

ขนาดกลางจานวนพนักงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่จานวนพนักงาน 201 คนขึ้นไป

144
141

47.5
46.6

303

100.0

บริษัทสัญชาติไทย
บริษัทสัญชาติต่างชาติ

67
217

22.1
71.6

บริษัทที่ร่วมทุน

19

6.3

รวม
5. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากร
มนุษย์
1-3 ปี
4-6 ปี
7-9 ปี

303

100.0

38
83
103

12.5
27.4
34.0

10ปีขึ้นไป

79

26.1

303

100.0

อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก
อุตสาหกรรมยาง,พลาสติกและหนังเทียม
รวม

รวม
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4. โครงสร้างความเป็นเจ้าของ

รวม

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีจานวน 303 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาเนินงานของธุรกิจ
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 ประเภทของอุตสาหกรรมยานยนต์, ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ร้อยละ
38.3 ขนาดของโรงงานขนาดกลางจานวนพนักงาน 51-200 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 โครงสร้างความ
เป็นเจ้าของสัญชาติต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 71.6 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ 7-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0
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ระดับปฎิบัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ระดับปฎิบัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
N = 303

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

X

1.ด้านการวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน
2.ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3.ด้านการสรรหาและคัดเลือก
4.ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
5.ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
6.ด้านระบบบริหารประสิทธิภาพการดาเนินงาน
7.ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
8.ด้านแรงงานสัมพันธ์
9.ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
รวม

4.23
4.14
3.92
3.90
4.00
4.03
3.94
3.51
4.07
3.97

SD
0.40
0.45
0.44
0.45
0.55
0.40
0.46
0.79
0.46
0.31

ระดับปฏิบัติ

ลาดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
7
8
5
4
6
9
3

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติในกิจกรรมกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก ( X = 3.97) และเมื่ อพิ จารณาหลายด้ านพบว่า กลยุ ทธ์การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน เป็นอันดับแรก( X = 4.23) รองลงมาคือ
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( X = 4.14) รองลงมาคือด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ( X = 4.07)
รองลงมาคือด้านระบบบริหารประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน ( X = 4.03) รองลงมาคือด้านการพัฒนา
เส้นทางอาชีพ ( X = 4.00) รองลงมาคือด้านการจ่ายค่าตอบแทน ( X = 3.94) รองลงมาคือด้านการ
สรรหาและคัดเลือก ( X = 3.92) รองลงมาคือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ( X = 3.90) และ
ลาดับสุดท้ายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( X = 3.51) อยู่ในระดับมาก
2.ลักษณะสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสาเร็จขององค์กรจาแนกด้านองค์กรและระดับอิทธิพล
ของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความความสาเร็จขององค์กร
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสาเร็จขององค์กรจาแนกด้านองค์กรขององค์กร
ปัจจัยด้านองค์กร
ความสาเร็จ
ขององค์กร
1. ด้านลูกค้า
2. ด้านกระบวนการ
ภายใน
3. ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา
4. ด้านการเงิน
ความสาเร็จโดยรวม

*p < .05

ระยะเวลาใน
การดาเนินงาน
ของธุรกิจ
8.59*

ประเภทของ
อุตสาหกรรม

ขนาดของ
โรงงาน

โครงสร้าง
ความเป็น
เจ้าของ

ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน

6.04*

41.89*

19.08*

31.47*

7.96*

5.56*

45.93*

6.18*

33.50*

8.06*

4.39*

45.93*

19.33*

17.75*

3.05*
4.57*

5.10*
5.00*

18.46*
31.81*

28.34*
22.48*

19.82*
25.13*
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จากตารางที่ 4 ความสาเร็จขององค์กรตามระยะเวลาในการดาเนินงานของธุรกิจ ประเภท
ของอุ ต สาหกรรม ขนาดของโรงงานแยกตามจ านวนพนั ก งาน โครงสร้ า งความเป็ น เจ้ า ของ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความความสาเร็จ
ขององค์กร
ควาสาเร็จขององค์กร
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
1.การวิเคราะห์งานและ
การออกแบบงาน
2.การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
3.การสรรหาและคัดเลือก
4.การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร
5.การพัฒนาเส้นทางอาชีพ
6.ระบบบริหาร
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
7.การจ่ายค่าตอบแทน
8.แรงงานสัมพันธ์
9.คุณภาพชีวิตในการ
ทางาน

R
R2

ด้านลูกค้า

ด้าน
กระบวนการ
ภายใน
B
t

B

t

.051

.72

.21

.31

2.36*

1.23

ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา

ด้านการเงิน

โดยรวม

B

t

B

t

B

t

3.04*

-.044

-1.76

-.02

-.30

.05

1.17

.28

2.13*

-.059

-1.24

.20

1.55

.18

2.29*

4.21*

1.34

4.56*

.45

4.31*

1.22

4.27*

1.06

5.96*

-.70

-2.40*

-1.13

-3.91*

-.15

-1.50

-.553

-1.96

-.63

-3.61*

-.007

-.13

.25

4.69*

.72

37.74*

.22

4.29*

.29

9.16*

-.074

-1.04

.13

1.83

-.10

-4.20*

.013

.189

-.009

-.22

-.004
-.026

-.07
-.78

.18
-.02

3.03*
-.68

-.023
-.055

-1.05
-4.67*

.120
.034

2.06*
1.06

.069
-.017

1.89
-.86

-.043

-.32

-.20

-1.58

.098

2.08*

.029

.23

-.031

-.38

.704
.495

.763
.581

.970
.942

.830
.688

.891
.794

*p< .05,
จากตารางที่ 5 พบว่า กลยุทธ์การบริห ารทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของ
องค์กรโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีระดับ
ความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 79.4
เมื่อพิจารณาระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสาเร็จของ
องค์กรโดยรวม พบว่า มีกลยุทธ์ 4 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จขององค์กรอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง สามารถพิจารณาจากค่าคะแนนมาตรฐานโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ล าดับ ที่ 1 คื อ ด้ านการวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษย์ (β = .18) ล าดั บ ที่ 2 คือ ด้า นการสรรหาและ
คัดเลือก (β = 1.04) ลาดับที่ 3 คือ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (β =-.63) และลาดับที่ 4
ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (β = .36) ตามลาดับ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กรในเขตนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1.ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับปฏิบัติในกิจกรรมกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่ามีระดับการปฎิบัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน ด้านระบบบริหารประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ ด้าน
การจ่ายด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ทุกด้านอยู่ในระดับที่มาก เนื่องจากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญใน
การบริหารองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อความอยู่รอดของบริษัท และต้องแข่งขันกับคู่แข่ง โดยจะต้อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคการ
แข่งขันที่ไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และกาหนดกลยุทธ์ทุกด้านร่วมกันเพื่อ
กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน โดยพิจารณาผลการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร หากพบว่าสิ่งใด
เป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคให้กาหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไข และสิ่งใดเป็นจุดแข็งหรือโอกาสให้กาหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนา จากนั้นผู้บริหารต้องแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจน
เพื่อให้บุคลากร พนักงานทุกคนได้รับรู้ถึงนโยบายร่วมกัน เพื่อที่บุคลากรและพนักงานร่วมกันพัฒนา
องค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป องค์กรควรจึงให้ความสาคัญ ในด้านการวิเคราะห์
งานและการออกแบบงาน และด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตามข้อมูลที่ได้วิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
(สงกรานต์ สวัสดิ์มงคล, 2546) ในการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทอัลลายแอนซ์รี
ไฟน์นิ่ง นั้น นอกเหนือจากการดาเนินงานตามขั้นตอนตั้งแต่การกาหนดแผนกลยุทธ์ อันประกอบด้วย
การก าหนดภารกิจ วัต ถุป ระสงค์ กลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติก าร และยั งครอบคลุ ม ถึง การด าเนิ น
มาตรการเพื่อนาไปสู่การบรรลุผลที่ได้กาหนดไว้และสอดคล้องกับ (พิมลพรรณ ดุษิยามี, 2550)กล่าว
ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างและทรัพยากรการจัด
บุคลากร และการอานวยการการวางแผนเชิงกลยุทธ์การติดตามและประเมินผล
2.ความสาเร็จขององค์กรจาแนกด้านปัจจัยองค์กร ในส่วนของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันนั้นการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่สูง ดังนั้นองค์กรใดมีเงินทุนที่สูง องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมทางเครื่องจักรหรือความรู้ต่างๆที่
มากกว่า จะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดเอาไว้ ซึ่งได้แตกต่างจาก (ดร.พรชัย เจดามาน, 2556) ปัจจัยในด้านโครงสร้างความเป็น
เจ้าของและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก แต่จะขึ้นอยู่
กับปัจจัยขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านการกาหนดนโยบายขององค์กร ด้านโครงสร้างขององค์กรซึ่ง
จะต้องมีความสอดคล้องในการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์
3.อิทธิพ ลของกลยุ ทธ์ก ารบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์มี อิทธิพ ลต่อ ความส าเร็จขององค์ก ร
โดยรวม เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรที่มีการนาเครื่องมือตัวชี้วัดต่างๆ เข้ามาใช้ในประเมินผล
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ความสาเร็จในกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนา
บุคลากรขององค์ก รให้เกิดทักษะ ความรู้ความสามารถ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ (จิราพร ระโหฐาน, 2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลการตอบแทนจากการลงทุนในทุน
มนุษย์”ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าทุนมนุษย์นั้นยากที่จะนามาเทียบกับตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินตามปกติก็
ตามแต่ก็ได้มีความพยายามจากนักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการจัดการขององค์กรต่างๆ ได้ทาการ
พัฒนาตัวชี้วัดให้สามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการวัดทุนมนุษย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้แนวคิดที่
หลากหลาย ดังนี้ 1.ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์และการพยายามที่จะประเมินค่าโดยใช้การวัด
มูลค่าของทุนมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี การวัดมูลค่าสินทรัพยากรมนุษย์ และการคานวณทุนมนุษย์
โดยใช้ สู ต รการหาผลตอบแทนในการลงทุ น 2.การจั ด ท าดั ช นี ข้ อ มู ล 3.การวั ด ทุ น มนุ ษ ย์ โ ดยใช้
balance scorecard ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด การประเมิ น แบบสมดุ ล ต่ อ มาได้ มี ก ารพั ฒ นามาเป็ น HR
Scorecard และสอดคล้องกับ (ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์ , 2552)ได้ศึกษาเรื่อง “HR Competency
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ” ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสั งคม
และการเมือง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานกิจการของ
องค์กรต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพนากรมนุษย์ให้สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจขององค์กรและได้สอดคล้องกับ (ชนันนัทธ์ จันทร์รินทร์ , 2550) ได้ศึกษาเรื่อง “อิทธิพล
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์กรต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคม
อุต สาหกรรมภาคเหนื อ ” ผลการศึก ษาพบว่ า พนัก งานที่ มี ผ ลการปฏิ บัติ งานสู ง มีก ารรั บรู้ ส ภาพ
บรรยากาศองค์กรสูง และบทบาทหน้าที่การบารุงรักษาบุคลากร และบทบาทหน้าที่การกระตุ้นจูงใจ
บุคลากร มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.ควรให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรโดยควรมีร ะบบที่
มุ่งเน้นการกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผล และเชื่อมโยงตัวชี้วัดที่ถูกกาหนดขึ้นมากับวิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร
2.ควรให้ความสาคัญต่อด้านแรงงานสัมพันธ์ องค์กรควรมีการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับ
ตัว พนั กงานหรื อสหภาพแรงงานซึ่งผู้ บริห ารต้องมีการสื่อสารกับพนักงานโดยตรงเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจและลดความขัดแย้งของพนักงานที่มีต่อองค์กรลง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการทาวิจัย ในเรื่องกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสาเร็จของ
องค์กร เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาวิจัยในภาพรวมของกลุ่ม นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี
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2.ควรมีการศึกษาวิจัยในตัวแปรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการศึกษาในครั้งนี้ เช่น
ความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยแรงจูงใจภายในและภายนอก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
เพราะจะทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอื่นๆในอนาคต
3.ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสาเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อประโยชน์ในการนาผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
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การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาผู้ให้การช่วยเหลือเพื่อน
ในวิชามนุษย์กับสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มปี ัจจัยบางประการแตกต่างกัน
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พระจอมเกล้า

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข อง
นักศึกษาผู้ให้การช่วยเหลือเพื่อน (Peer Helper) ในกลุ่มนักศึกษาในวิชามนุษย์กับสังคมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ
2) เปรียบเทียบระดับคะแนนในวิชามนุษย์กับสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาผู้ให้
การช่วยเหลือเพื่อน (Peer Helper) ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี โดยจําแนกตามปัจจัยด้านเพศ ชั้นปี
ที่ศึกษา มหาวิทยาลัยที่ศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา และประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก
(Convenience Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติ ฐ าน คื อ การทดสอบค่ า ที (t-test for Independent Sample) และการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance : One-way ANOVA)
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ น
ในกลุ่ม นักศึ กษาปริญญาตรี ด้ านความรู้ อยู่มีความสําคั ญมาก และประสบการณ์ใ นการให้ความ
ช่วยเหลือแตกต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น
นักศึกษาที่มีปัจจัยด้านระดับชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ต่างกัน
คําสําคัญ: มนุษย์และสังคม การเรียนรู้แบบช่วยเหลือเพื่อน คุณลักษณะเฉพาะ
ABSTRACT
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This research aims 1) to study levels of appropriate to characteristics of
Undergraduate peer helpers, 2) to relate the levels of Desirable Characteristics of
Undergraduate in engineering peer helpers. The main independent variables investigated
in this study were gender, years of study, types of university, major of study and levels of
understanding to helping friends. The samples were 23 undergraduate students
enrolling in general education courses of Man an d Society subject in the second
semester, academic year 2015. They were selected by using Convenience Random
Sampling technique. The data were collected by using the evaluation form, and they
were analyzed by employing percentage, mean, standard deviation, t-test for
Independent Sample and One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA).
The results showed that 1) the level of cognitive characteristics was
evaluated to the highest for the desirable characteristics of engineering peer helpers,
the levels of personal-emotional and personality characteristics were high, and the
level of ability characteristics was moderate, and 2) the desirable characteristics of the
undergraduate peer helpers were significantly different at .05 level in these
independent variables: gender and levels of experience in helping friends, except years
of study that caused no statistical differences in the study.
Keywords: Man and Society, personal-emotional, personality characteristics
บทนํา
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด
ในด้านการเรียนวิชามนุษย์กับสังคมนั้น ต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพเพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้นในทางปฏิบัติจะต้องพัฒนา
รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่ไม่ยึดเฉพาะในตําราเรียนและตัวอาจารย์เป็นหลัก จึงต้อง
เร่งให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
การศึกษารายวิชามนุษย์กับสังคมเป็นรายวิชาเลือกบังคับที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 ซึ่ง
วิชานี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านมนุษย์กับสังคมส่งเสริมด้านจริยธรรมการเป็นมนุษย์สังคมและ
วัฒนธรรม ผู้สอนมักจะประสบปัญหาต่างๆ เช่น นักศึกษาเข้าห้องเรียนไม่สม่ําเสมอ เนื้อหามากและ
ยาก การสอนต้องใช้เวลามากไม่เพียงพอต่อการเรียนในแต่ละชั่วโมง จึงทําให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ บางคน
รู้สึกเบื่อหน่าย และไม่ค่อยสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียน ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีก
ทั้งความสนใจและการรับรู้ของนักศึกษาแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นการจัดเตรียมสื่อการสอน การ
เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้วิชามนุษย์กับ
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สังคมของนักศึกษาในรายวิชามนุษย์กับสังคมเป็นรายวิชาเลือกบังคับที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงมีความสนใจว่า แนวทางหนึ่งที่ทําให้ผู้เรียนใน
รายวิ ช ามนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม เป็ น รายวิ ช าเลื อ กบั ง คั บ ที่ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสามารถเรียนสัมฤทธิ์ผล และประสบความสําเร็จวิธีหนึ่ง คือ
วิธีการเรียนที่เรียกว่า การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Touring Method หรือ Peer
Education in Cooperative Learning Workgroups) (Haller, Cynthia R. and others 2000) ซึ่ง
เป็นวิธีการเรียนแบบช่วยเหลือกัน โดยใช้กระบวนการทํางานร่วมกัน ทําให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในลักษณะพึ่งพากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการเรียนแบบนี้ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่มีความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหา วิชาที่ดี สามารถนําความรู้ไปอธิบาย แลกเปลี่ยน ช่วยเพื่อนที่มีผลการเรียนอ่อน ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ ดีขึ้ น อธิบายความสําคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในรายวิชา
มนุษย์กับสังคม เป็นรายวิชาเลือกบังคับที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนของกลุ่มทดลอง
วิธีการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2. ขอบเขตด้านเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (มิถุนายน – ตุลาคม 2557)
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่
ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ตัวแปรตาม
คือ ความเข้าใจในเนื้อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนสอบ
ต่างๆ
4. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
คือ นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ศึกษาวิชา
มนุษย์กับสังคมในภาคเรียนที่ 1/2557
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 น้อยกว่า 5 คะแนน
นิยามศัพท์เฉพาะ
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1. การสอนโดยวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง วิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น โดยที่ผู้เรียนไม่ได้เรียนจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเดียว แต่เรียนรู้จากเพื่อน
ด้วยกันเอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การที่ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาที่เรียน
วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อนําผลวิจัยที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสังคม ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรเป้าหมายคือ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนในรายวิชา วิชา
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม (Man and Society) เป็ น รายวิ ช าเลื อ กบั ง คั บ ที่ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจํานวน 23 คน
กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากรเป้าหมายทั้งหมดด้วยการเลือก
จากนักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 น้อยกว่า 5 คะแนน
การสร้างเครื่องมือ
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย กําหนดให้การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นตัวแปรต้นที่
ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นตัวแปรตาม และจากการค้นคว้าวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการทําการวิจัยครั้งนี้ กลวิธีในการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่เลือกนํามาใช้
คือ การสอนโดยการจับคู่ (One-To-One Tutoring) โดยให้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1
มากกว่า 5 คะแนน จับคู่กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง (ผู้ที่มีผลสอบย่อยครั้งที่ 1 น้อยกว่า 5 คะแนน) ทํา
หน้าที่ช่วยสอน และเข้าพบปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกันเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวกับการเรียนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน และเอกสารการสอนรายวิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society) ได้เครื่องมือวิจัยแต่ละชนิด
ดังนี้
แบบบันทึกการเข้าพบปรึกษาอาจารย์ผู้สอน เป็นการบันทึกการเข้าพบ ปรึกษา ซักถามข้อ
สงสัย ติดตามการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1 เป็นข้อสอบอัตนัยจํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทที่ 1-3 ใช้อธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทําการเรียนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน
แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัยจํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society ) บทที่ 4-6 ใช้อธิบาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทําการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

767

แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 3 เป็นข้อสอบอัตนัยจํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society in Everyday Life บทที่
7-9 ใช้อธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทําการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
แบบทดสอบปลายภาค เป็นข้อสอบอัตนัยจํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เพื่อ
ทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช ามนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม (Man and Society) ใช้ อ ธิ บ ายผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลังทําการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
แบบบันทึกคะแนน ประกอบด้วย
คะแนนระหว่างภาคเรียน
70
คะแนน
คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1
10
คะแนน
คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2
10
คะแนน
คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 3
10
คะแนน
แบบฝึกหัด 20
คะแนน
รายงาน
20
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30
คะแนน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทําวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลใน 2 ด้าน คือ
1. ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545 : 104)
F  100
n

P =
เมื่อ P
F
n

แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105)
X

เมื่อ

X

n

=

x
n

แทน ค่าเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่ คูณ คะแนน
แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับจํานวนข้อมูล ทั้งหมด

768

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n x 2 

S =

 x 

2

n(n  1)

เมื่อ S
n
X

x

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนคู่ทั้งหมด
คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล
ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษย์กับสังคม โดยการเรียน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่ ม ประชากรคื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ที่ เ รี ย นรายวิ ช ามนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม (Man and
Society)ในภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 23 คน ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากร
เป้าหมายทั้งหมดด้วยการเลือกจากนักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 น้อยกว่า 5 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ได้กลุ่มตัวอย่างจากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 10 คน
ดังแสดงในตาราง 4.1 และจากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบย่อย
ครั้งนี้อยู่ที่ 2.8 คะแนน และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.03
ตอนที่ 2 ข้อมูลของเพื่อนช่วยเพื่อน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในวิชามนุษย์กับสังคม(Man and
Society) โดยให้กลุ่มตัวอย่างหาเพื่อนที่มีผลคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 มากกว่า 5 คะแนน มาจับคู่เพื่อ
ช่วยสอน อธิบาย ติว และเข้าปรึกษากับอาจารย์ตลอดภาคเรียนที่ 1/2555 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
การสอบย่อยครั้งที่ 1 ของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนคือ และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน
จากกลุ่ ม ประชากรคื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ที่ เ รี ย นรายวิ ช ามนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม (Man and
Society)ในภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 23 คน ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากร
เป้าหมายทั้งหมดด้วยการเลือกจากนักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 น้อยกว่า 5 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ได้กลุ่มตัวอย่างจากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 10 คน
ดังแสดงในตาราง 4-2 และจากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบย่อย ครั้ง
นี้อยู่ที่ 7.5 คะแนน และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84
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ตอนที่ 3 ผลการเรียนหลังการใช้การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เปรียบเทียบคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 กับคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2
ผู้วิจัยทําการเปรียบเทียบผลการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนของการสอบย่อยครั้งที่ 2 คือหลังจากจับคู่ติวกับเพื่อน กับผล
คะแนนการสอบย่อยครั้งที่ 1 พบว่าหลังการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทําให้ผลการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยพบว่ามีนักศึกษาจํานวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
50 ของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนสอบสูงขึ้น แต่ก็มีเพียง 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 เท่านั้นที่สามารถ
ผ่านการสอบย่อยครั้งที่ 2
เปรียบเทียบคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2 กับคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 3
ผู้วิจัยทําการเปรียบเทียบผลการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนในวิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society) โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนของการสอบย่อย
ครั้งที่ 2 คือหลังจากจับคู่ติวกับเพื่อน กับผลคะแนนการสอบย่อยครั้งที่ 3 พบว่าหลังการเรียนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนทําให้ผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย
พบว่ามีนักศึกษาทั้งหมด 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น และมี
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด 7 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 สามารถผ่ า นการสอบย่ อ ยครั้ ง ที่ 3 ได้
นอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในการสอบครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
อีกด้วย
ผลคะแนนสอบปลายภาคและเกรดที่ได้รับ
ผู้วิจัยทําการศึกษาผลการเรียนของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ในวิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society) ช่วงเวลาหลังการสอบย่อยครั้งที่ 1 จนหมดภาคการศึกษา
โดยการพิจารณาผลคะแนนสอบปลายภาคและเกรดที่ได้รับ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษย์
กั บ สั ง คม (Man and Society) พบว่ า หลั ง การเรี ย นแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นทํ า ให้ ผ ลการเรี ย นของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น นักศึกษาทั้งหมด 10 คน จากกลุ่มตัวอย่าง หรือคิด
เป็นทั้งหมดร้อยละ 1000 มีคะแนนสอบปลายภาคมากกว่าร้อยละ 50 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ
สอบผ่านมนุษย์กับสังคม (Man and Society) โดยมีทั้งหมด 5 คนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นใน
เกณฑ์ดี (เกรด B) คิดเป็นร้อยละ 50 จํานวน 1 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเกณฑ์ดีมาก (เกรด
B+) คิดเป็นร้อยละ 10 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑ์ดีเยี่ยม (เกรด A) จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ในวิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society) พบว่ามีนักศึกษาจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีร้อยละของ
คะแนนสอบแต่ละครั้งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 < คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2 <
คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 3 < คะแนนสอบปลายภาค) ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการเรียนดังกล่าว
พบว่า ร้อยละ 100 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society)
และมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นทุกครั้งด้วย
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อความเข้าใจของนักศึกษา คือ กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน “การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) โดยให้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1
มากกว่า 5 คะแนน จับคู่กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทําหน้าที่ช่วยสอน และเข้าพบปรึกษาอาจารย์
ร่วมกัน ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถทางการเรียนต่ํา เข้าใจในเนื้อหา และสามารถ
ทําข้อสอบได้คะแนนดีขึ้น
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อน พบว่า
ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกว่าก่อน
การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (เปรียบเทียบจากคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 กับคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2
คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 3 และคะแนนการสอบปลายภาค พบว่า ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกว่าก่อนการเรียน และเมื่อพิจารณาจาก
การสอบทั้ง 4 ครั้ง แล้วพบว่าร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่าง
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ควรมีการสนับสนุนให้สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนใช้การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ
ใช้วิธีการเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาชุดวิชามนุษย์กับสังคม (Man
and Society) และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เน้นให้นักศึกษาได้มีทางเลือกที่จะใช้วิธีการเรียนที่ทําให้
ประสบความสําเร็จในการศึกษา ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาส่วนมาก
ควรส่งเสริมให้อาจารย์สอนเสริมโดยใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการสอน
เพิ่มเติมหรือสอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านการเรียนรู้และทักษะการทํางานให้เป็น
นักศึกษาที่มีคุณภาพในตลาดแรงงาน
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการใช้การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิธีอื่นๆ หรือการเรียนแบบมีส่วนร่วม
แบบต่างๆ เพื่อนํามาเปรี ยบเที ยบว่าวิธีใดเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากที่สุด และนํามาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวต่อๆ ไป
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาการโฆษณาผ่านข้อความตัวอักษรของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS)
LEGAL MEASURES TO CONTROL SMS ADVERTISEMENT ON MOBILE PHONES
สุภาพร เส้งรอด1 และไฉไล ศักดิว์ รพงศ์2
Supaphorn Sangrod1, and JiliSekvarapong2
1

สังกัด หลักสูตรกฎหมายธุรกิจคณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยเกริก อีเมล์ tons_tour@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาถึงปัญหาสาคัญในเรื่องการโฆษณาสินค้าและการทาการตลาดผ่านทางข้อความ
ตัวอักษร(SMS) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งในปัจจุบันยังมิได้มีกาหนดอย่างชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ในการ
เปิดเผยข้อมูล หรือหลักเกณฑ์ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้แต่อย่างใด
ว่าต้องมีข้อมูล มากน้ อยเพีย งใดจึ งจะเหมาะสมเพียงพอ ทาให้ เกิดข้อเสนอแนะหามาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมมาบังคับเพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงการศึกษาถึงปัญหาสาคัญในเรื่อง
การโฆษณาสินค้าและการทาการตลาดผ่านทางข้อความตัวอักษร(SMS) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใน
ปัจจุบันยังมิได้มีกาหนดอย่างชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล หรือหลักเกณฑ์ในการโฆษณา
สิ น ค้ าหรื อบริ ก ารผ่ านทางโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ไว้แ ต่อ ย่างใด ว่าต้ องมีข้อ มูล มากน้อ ยเพี ยงใดจึ งจะ
เหมาะสมเพียงพอ ทาให้เกิดข้อเสนอแนะหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาบังคับเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงการศึกษาถึงปัญหาสาคัญในเรื่องการโฆษณาสินค้าและการทาการตลาด
ผ่านทางข้อความตัวอักษร(SMS) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งในปัจจุบันยังมิได้มีกาหนดอย่างชัดเจนถึง
หลั ก เกณฑ์ ใ นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ หลั ก เกณฑ์ ใ นการโฆษณาสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารผ่ า นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้แต่อย่างใด ว่าต้องมีข้อมูลมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมเพียงพอ ทาให้เกิด
ข้อเสนอแนะหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาบังคับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
คาสาคัญ: มาตรการทางกฎหมายการโฆษณาสินค้าและบริการ, การควบคุมการเปิดเผยที่อยู่ของผู้ส่ง
ABSTRACT
This study is focusing on the key problems of advertising and marketing
via text messaging (SMS) of mobile phones. At present, there is no clearly defined
criteria for the information disclosure or guidelines on the proper amount of products
or services advertised via mobile phone. This result will create suggestion to find
appropriate legal measures to enforce and generate effective outcome.
Keywords: legal measures on products and services advertisements, senders’
addresses control ling measure disclosure
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บทนา
ในโลกปัจจุบัน ความล้าหน้าในด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทาให้สินค้าและบริการต่าง ๆ
ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แม้แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่สาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งในสมัยนี้ และทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ปัจจุบันเป็นโทรศัพท์เคลื่ อนที่อัจฉริยะ (สมาร์ทโฟน) มีความสามารถต่างๆ มากมายเทียบเท่ากับ
คอมพิว เตอร์ อี กทั้งยั งมีร าคาย่ อมเยา ผู้ คนทุก เพศทุกวัยทุกระดับชั้นสามารถซื้ อหามาให้ งานได้
โดยง่าย การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันไม่ได้จากัดเพียงการติดต่อผ่านทางเสียงด้วย
การโทรแบบสมัยก่อนๆ เท่านั้น หากแต่ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สาหรับพักผ่อนหย่อนใจเช่นเล่น
เกมส์ฟังวิทยุฟังเพลงถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอการส่งข้อความสั้น ๆ (SMS) การส่งข้อความภาพ (MMS)
การเปิดดูข้อมูลต่าง ๆในอินเทอร์เน็ตผ่านบริการ WAP (ซึ่งมีทั้งข้อความตัวอักษร ภาพ และเสียง)
รวมทั้งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Line, Whats App) เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาของเทคโนโลยี
โทรศัพท์ในปัจจุบันเน้นไปที่ความสะดวกรวดเร็วและความสะดวกในการพกพาไปใช้งานตามที่ต่างๆ
ได้สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตอย่างเร่งรีบของคนในยุคปัจจุบัน
มักให้ความสาคัญกับอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างสะดวก และเฉพาะเจาะจง
มุ่งเน้นให้การสื่อสารหรือการนาเสนอต่างๆ ไปถึงตัวผู้บริโภคได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ผู้เสนอขายสินค้า
หรือบริการต่างๆ จึงให้ความสนใจกับอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้อย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะ
สามารถทาธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการกันได้ทันที และการตลาดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้บริการมีกาลังซื้อสินค้าและบริการค่อนข้างสูง ทาให้ Mobile Commerce (M
– Commerce) เป็นที่นิยมอย่างยิ่งสาหรับผู้ให้บริการที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการของตนไปยัง
ผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันนี้ผู้ใช้บริการมักจะได้รับโฆษณาต่างๆ
ผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เป็นจานวนมาก ซึ่งมีทั้ งการเสนอโปรโมชั่น
ต่างๆ ของทางด้านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอง รวมไปถึงการเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ
ของบริษัทห้างร้านอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งหากมองกลับกันแล้ว ความสามารถต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความสะดวกรวดเร็ว ความสะดวกในการพกพาเหล่านี้ก็สามารถเป็นข้อเสียของเทคโนโลยีได้ด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ การที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงตัวผู้ใช้งาน ก็ทาให้เป็นช่องทางในการ
กระทาความผิดได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดสาหรับสินค้าและบริการหลายๆ ประเภท เพราะการทาการโฆษณาผ่านช่องทาง
ที่สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าวิธีการโฆษณาเหล่านี้เป็นการกระทา
ที่มุ่งหวังแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียว และการที่ได้รับข้อความโฆษณาต่างๆเหล่านี้เป็นประจา เป็นเหตุให้
ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนราคาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่มีมาตรการใดให้ความคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการได้ว่าจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตรงตามคาโฆษณา และความต้องการ อีกทั้งยัง
ไม่มีมาตรการในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล หรือหลักเกณฑ์ในการโฆษณาสินค้าหรือ
บริการผ่านทาง ซึ่งการให้ข้อมูลไม่เพียงพอนี้เป็นการสร้างปมปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการไม่น้อย ดังจะเห็น
ได้จากในสถิติเรื่องร้องเรียนของสานักงานและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
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และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลไม่ชัดเจน อธิบายไม่ครบ เกิน
จริง มากเป็นอันดับที่ 7
ในเรื่องของการโฆษณาได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
61 ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลไว้ ดังนี้
“มาตรา 61 สิทธิของบุ คคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่
เป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายรวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สิทธิของผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลที่ เป็นความจริง
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ แต่ปัญหาเรื่องการให้ข้อมูลไม่ชัดเจน อธิบาย
ไม่ครบ เกินความจริง หรืออาจเรียกว่าปัญหาข้อสัญญาการให้บริการ ยังคงเป็นปัญหาที่ได้รับการ
ร้องเรียนในระดับต้นๆดังปรากฏตามสถิติข้างต้น ซึ่งปัญหาของการเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ
ผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ ผลส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ เช่น ได้รับข้อมูลที่โฆษณา
หรือพรรณนาถึงสินค้าหรือบริการไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงทาให้เกิดความเข้าใจผิดใน
การเข้าทาสัญญาโดยไม่เจตนาอยู่เสมอ ในหลายประเทศได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการโฆษณาผ่าน
ทางโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะ เช่ น The Privacy and Electronic Communications
2003 (PECR) ของสหราชอาณาจักร ได้มีมาตรการที่ชัดเจนในการกาหนดวิธีการโฆษณาผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ในการส่งข้อความเชิงการตลาด ไม่ว่ าผู้รับจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม หากส่งให้แก่
ผู้รับไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ห้ามมิให้ปิดบังหรือปลอมแปลงตัวผู้ส่ง พร้อมทั้งต้องมีที่อยู่ที่
ถูกต้องของผู้ส่งเพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้สามารถทาการยกเลิกการใช้บริการนั้นๆได้
ในหลายประเทศมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ในกิจการโทรคมนาคม และวางหลักเกณฑ์ในการส่งข้อความตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ใน
กรณีของประเทศไทยกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการส่งข้อความผ่านทางข้อความ
ตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้เพียงพอ อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องของการระบุข้อจากัดในการส่งข้อความ หรือการลงโทษผู้ให้บริการหากส่งข้อความโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม หรือผิดวิธี ผู้เขียนเห็นว่า หากประเทศไทยนาแนวทางของต่างประเทศมาปรับใช้ การ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคจากกรณี ปั ญ หาการส่ ง ข้ อ ความโฆษณาผ่ า นทางข้ อ ความตั ว อั ก ษรของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) จักมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทาให้ผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความสาคัญและสภาพปัญหาเกี่ยวกับความเพียงพอของการแสดงข้อ มูล
บนหน้าจอขนาดเล็ก
2.เพื่อเพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทาการโฆษณาผ่ าน
ข้อความโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS)
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วิธีการวิจัย
การศึกษานี้ใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
ค้น คว้าและรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องจากบทบัญญัติของกฎหมาย หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร
บทความ คาพิพากษาศาลฎีกา เอกสารราชการและเอกสารต่างๆ ตลอดจนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data) ในเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษากฎหมายของต่างประเทศ โดยได้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้วนามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป
ผลการวิจัย
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการใช้บริการที่มีความเกี่ยวโยงกันกับสิทธิส่วนบุคคล
หลายประการเนื่องจากการใช้บริการลักษณะนี้ทาให้สิทธิของผู้ใช้บริการถูกกระทบได้โดยง่าย ไม่ว่าจะ
เป็นการถูกละเมิดสิทธิในด้านข้อมูลส่วนบุคคล หรือการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
เป็นต้น ซึ่งในหลายๆประเทศได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิในส่วนนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการออกกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งมี
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการส่งข้อความตัวอักษร (SMS) ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้อย่างชัดแจ้ง
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทาการโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยใช้วิธีการส่งข้อความตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) โดยตรง หรืออาจกล่าวได้ว่ายังไม่
มีกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการส่งข้อความตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS)
กฎหมายของประเทศไทยมีหลายฉบับที่มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการ
ได้รับข้อมูล แต่ในปัจจุบันกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สามารถครอบคลุมไปถึงเรื่องของการได้รับข้อมูลการ
โฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ได้อย่างชัดแจ้ง ดังเช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 การคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 ในด้า นการคุ้ม ครองจากการโฆษณาเกิน จริง ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้ องกับ ข้อ ความตัว อัก ษรของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS)ของพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องของการโฆษณา คือ มาตรา 22 วรรค (5) และ
มาตรา 23 ดังนี้
มาตรา 22 “การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่
เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือ บริการ ตลอดจนการส่งมอบ การ
จัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะ
กระทาโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความ
จริง หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่เป็ นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทาผิ ดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
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(๔) ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการ
แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
(๕) ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจให้มีการให้ของ
แถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ ไม่อาจเป็นความจริง
ได้โดยแน่แท้ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)”
ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่โฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษร
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS)
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในด้านการ
คุ้มครองจากการโฆษณาเกินจริง หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 22 และมาตรา 23
ข้อความเกินจริง ข้อความที่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ข้อความที่เป็นการ
สนับสนุนให้กระทาผิด ข้อความที่ระบุว่าผู้ประกอบธุรกิจจะให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ข้อความที่ระบุ
หรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจะให้ของแถม หรือประโยชน์โดยให้เปล่า เป็นต้น และการโฆษณา
จะต้องไม่ทาด้ว ยวิธีที่อาจเป็ น อันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ หรือก่อให้ เกิดความราคาญแก่
ผู้บริโภค ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะและรูปแบบวิธีการส่งข้อความ
โฆษณาทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS)จึงอาจเข้าข่ายโฆษณาตามมาตรา 22 อีกทั้ง
อาจเข้ า ข่ า ยเป็ น โฆษณาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร าคาญตามมาตรา 23 ได้ แต่ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า
“คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ที่เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายนี้จะพิจารณาว่าการส่ง
ข้อความผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) จะเข้าข่าย “โฆษณา” ตามกฎหมายนี้
หรือไม่ อีกทั้งในปัจจุบันยังมิได้มีการกาหนดรายละเอียดของการโฆษณาที่อาจก่อให้เกิดความราคาญ
แก่ผู้บริโภคไว้ในกฎกระทรวง จึงทาให้บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่สามารถบังคับใช้กับการส่งข้อความ
โฆษณาทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) ได้
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้มีการวางหลักของการโฆษณาเอาไว้แล้วว่าจะต้องไม่
เป็นข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง หรือข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แต่ทั้งนี้ การวางหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้หาได้รวมถึงการโฆษณาหรือการส่ง
ข้อความโฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) แต่อย่างใด ดังนั้น ในกรณีของ
การส่งข้อความโฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงยังไม่สามารถนาบทบัญญัตินี้
มาปรับใช้กับกรณีได้
ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า อาจจะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยการระบุให้ชัดเจนว่าความ
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค พ.ศ. 2522 ให้สามารถตีความรวมไปถึงการ
โฆษณาจากข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) ด้วย ดังเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศออสเตรเลียบัญญัติไว้ในส่วนที่ 5 ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติทางการค้า ค.ศ.1947 โดย
กาหนดว่า ผู้ประกอบการจะต้องไม่ดาเนินการในทางการค้าหรือการพาณิชย์ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดหรือหลอกลวง หรือซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวง หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้
ให้บริการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อมิให้
ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพราะผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้ใน
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สินค้าหรือบริการของตนมากกว่าผู้บริโภค ซึ่งหากกระทาการใดให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดผู้กระทาผิดนั้น
ต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยแนวความคิดนี้เป็นไปตามหลักความรับผิดอย่างเคร่งครั ด
(Strict liability) เพราะความชารุดบกพร่องต่างๆ ของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือว่าอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ทั้งนี้ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย
กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการค้าในทางที่ชัดเจนและ
เข้าใจได้ ในประเทศออสเตรเลียการไม่สามารถเปิดเผย หรือเปิดเผยไม่เพียงพอสามารถรวมอยู่ภายใต้
หัวข้อการจัดการการกระทาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและหลอกลวงของพระราชบัญญัติระเบียบว่า
ด้วยการค้าได้ และในประเทศแมกซิโก มีกฎหมายสหพันธรัฐว่าด้วยการคุ้ มครองผู้บริโภค (Federal
Law of ConsumerProtection : LFPC) ที่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเกิดการใช้ที่ผิดพลาดทั้งยังต้องจัดให้มียอด
รวมที่ จ ะเรี ย กเก็ บ เงิ น ที่ อ ยู่ ท างไปรษณี ย์ หมายเลขโทรศั พ ท์ และข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติม และรูปแบบการชาระเงินต่างๆ
นอกจากนี้ กฎหมายสหพั น ธรั ฐ ว่า ด้ว ยการคุ้มครองผู้ บ ริโ ภค ยั งกาหนดให้ ผู้ ให้ บริก ารต้ องแสดง
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ อย่ า งเปิ ด เผยด้ ว ยจากที่ ก ล่ า วมา ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า หากประเทศไทยก าหนด
หลั กเกณฑ์ในการโฆษณาให้ ชัดเจนว่าจะต้องมีลั กษณะอย่างไรจึงทาการโฆษณาได้ และลั กษณะ
อย่างไรที่จัดว่าเป็นโฆษณาที่ต้องห้าม อีกทั้งกาหนดให้หลักเกณฑ์เช่นว่านี้หมายความรวมไปถึงการ
โฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์ เคลื่อนที่(SMS) ด้วยก็จะสามารถทาให้ผู้ผลิตหรือผู้
ให้บริการทราบได้อย่างแน่ชัดว่าข้อความแบบใดที่ตนสามารถใช้โฆษณาได้หรือไม่ได้ ซึ่งหากแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลดีสาหรับการป้องกันและลดปัญหาความเข้าใจผิดในข้อความ
สาระสาคัญของข้อความโฆษณาที่ส่งมา
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
ทุกคน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการในปัจจุบันมักให้
ความสาคัญกับอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวก เพื่อมุ่งเน้นให้การสื่อสาร
หรือการนาเสนอข้อมูลต่างๆ ไปถึงตัวผู้บริโภคได้โดยตรงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ผู้เสนอขายสินค้า
หรือบริการต่างๆ จึงให้ความสนใจกับอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้อย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะ
สามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้โดยง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งต้นทุนในการโฆษณาค่อนข้างต่า และที่สาคัญ
การโฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม
ทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากในสมัยนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดว่าเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตของผู้คน
ในยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว และการโฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มักมีเกิดขึ้น
ทุกๆ วัน ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันนี้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มักจะได้รั บโฆษณาต่างๆ ผ่านทาง
ข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เป็นจานวนมาก ซึ่งมีทั้งการเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ของ
ทางด้านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอง รวมไปถึงการเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ของ
บริษัทห้างร้านอื่นๆ ด้วย
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อย่างไรก็ตาม แม้โทรศัพท์เคลื่ อนที่จะเป็นประโยชน์สาหรับอานวยความสะดวกในการทา
การโฆษณาสินค้าหรือบริการ หรือสะดวกสาหรับการติดต่อสื่อสารถึงกันก็จริง แต่มันก็ยังคงเป็นดาบ
สองคมส าหรั บ ผู้ ใช้ บ ริ การ เนื่ อ งจากยั งไม่มีม าตรการหรือ กฎเกณฑ์กาหนดหลั กเกณฑ์ในการส่ ง
ข้อความโฆษณาผ่านทางข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เลยว่าต้องมีข้อมูลมากน้อย
เพียงใดจึงเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งการให้ข้อมูลไม่เพียงพอนี้เป็นการสร้างปมปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการไม่
น้อย เพราะเกิดความเข้าใจผิดในการเข้าทาสัญญาโดยไม่เจตนาอยู่เสมอ อีกทั้งเมื่อต้องการยกเลิก
สิ น ค้าหรื อบริ การต่างๆ เหล่ านั้ น ก็ไม่ส ามารถทาได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ ให้ บริการคือใคร และ
สามารถติดต่อได้ที่ใด ซึ่งในหลายประเทศได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการโฆษณาผ่านทางข้อความ
ตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) ไว้
จากการศึกษาถึงเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาสิ นค้าผ่ านทาง
ข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) แล้ว ผู้เขียนพบประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับคานิยามของข้อความตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS)
2. ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของสิ นค้าหรือบริการที่โ ฆษณาผ่ านทางข้อความ
ตัวอักษรของโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS)
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยค้นคว้าอิสระของการศึกษาในหลักสูตรปริญญานิตาสต
รมหาบั ณฑิ ต ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นใคร่ ข อขอบคุ ณ รศ.ไฉไล ศั ก ดิ ว รพงศ์ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คาแนะนา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยดังกล่าวนี้สาเร็จลงได้
ด้วยดี
บรรณานุกรม
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. สถิติเรื่องร้องเรียน (เดือน
มกราคม – พฤศจิกายน 2552). สานักงานและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
กฎกระทรวงที่ประกาศโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) และฉบับแก้ไขใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534).
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations
2003,http://www.opsi.gov.uk/si/si2003/20032426.htm . 10 กันยายน 2555.
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ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน
ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ADMINISTRATIVE FACTOR AFFECTING EMPLOYEE LOYALTY OF HOME
IMPROVEMENT DISTRIBUTORS IN PATTAYA , CHONBURI PROVINCE
ญาณกร ภิญญูวรเมธ1 และอนุรักษ์ เรืองรอบ2
Yannakorn Phinyuworameat1 , and Anurug Ruangrob2
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงานร้านจาหน่าย
สินค้าตกแต่งบ้านในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงาน
ร้านจกหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยการ
บริหารของร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านที่มี ผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท กลุ่มตัวอย่าง
เป็ น พนั กงานที่ ท างานร้ านจ าหน่ ายสิ นค้ าตกแต่งบ้ านในเขตเมื องพั ทยา จ านวน 150 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความจงรักภักดีของพนักงานร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านใน
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีต่อบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57, SD = 0.77) (2) ความ
จงรั กภั กดีของพนักงานร้านจ าหน่ ายสินค้าตกแต่งบ้านมีความแตกต่างจาแนกตามลักษณะปัจจัยส่วน
บุ คคล โดยด้ านสถานภาพพบว่า ผู้ ที่มี สถานภาพการหม้ าย-หย่าร้ างมี ความจงรั กภักดี มากกว่าผู้ ที่ มี
สถานภาพการสมรส ด้านระดับรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปมีความจงรักภักดีมากกว่า
กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท และ (3) ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดี
ของพนักงานร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านในเขตเมืองพัทยา ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านขวัญกาลังใจ
ด้านทรัพยากรกับด้านการจัดการ และด้านเครื่องจักร ตามลาดับ
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านการบริหาร, ความจงรักภักดีของพนักงาน, สินค้าตกแต่งบ้าน
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ABSTRACT
This research has objectives that are (1) to study the level of employees
loyalty of home improvement distributors in Pattaya, Chonburi province (2) to compare
the level of company employee loyalty by personal attributes ( 3) to examine the
influence of administrative factors on employee loyalty of home improvement
distributors. Samples were 150 employees of home improvement distributors in
Pattaya, Chonburi province. Questionnaires were distributed for data collection.
Statistics for data analysis were frequency, percentage, average mean, and standard
deviation. In hypothesis testing, t-test, one-way analysis of variance, and multiple
regression were employed.
The result of this research showed that (1) the level of employees loyalty of
home improvement distributors in Pattaya, Chonburi province was at high level ( x =3.57,
SD = 0.77) (2) the level of employees loyalty of company in Pattaya , Chonburi province
was different in terms of marital status and income. For marital status, it was found that
divorced groups and windows were more loyalty than married couples. For monthly
income, respondents who earned 30,001 baht were more loyal than those who earned
below 10,000 baht, and (3) administrative factor that affect the overall loyalty of company
employees in Pattaya were message, morale, material, management and machine,
respectively.
Keywords: administrative factor, employee loyalty, home improvement product
บทนา
ธุรกิจร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับตลาดสินค้า
วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของ
โครงการ เพื่อเป็ น การก้าวสู่ ความเป็นผู้ นาทางธุรกิจ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ประเภทนี้ ไ ด้ข ยายธุ ร กิจ ในรูป แบบ “สิ น ค้า ตกแต่ งบ้ าน” ไปยั ง ตลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งร้านค้าตัวแทนจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านในตลาดปัจจุบันได้ มีความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีตัวแทนจาหน่ายจากหลายบริษัทที่นาเสนอสินค้าตกแต่งบ้านดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ยอดขายและจานวนสาขาในแต่ละปีของบริษัทผู้จาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน
ยอดขาย (ลบ.)
2010
2011
โฮมโปร
25,915
30,502
โกบอลเฮาส์
5,971
8,391
ไทวัสดุ
500
2,500
จานวนสาขา
โฮมโปร
40
45
โกบอลเฮาส์
13
15
ไทวัสดุ
1
10
ยอดขายต่อสาขา
โฮมโปร**
648
678
โกบอลเฮาส์
459
559
ไทวัสดุ
500
250
Source : Company
* โดยประมาณ / ** ไม่นับรวมสาขา Mega Home

2012
36,959
11,099
7,500

2013
42,830
14,737
12,200

2014
51,209
16,055
16,000

2015
56,243
17,411
20,000

53
22
23

64
27
35

71
32
39

77
38
41

698
504
326

669
546
348

721
502
410

730
458
488

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ายอดขายและจานวนสาขาบริษัทผู้จาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงธุรกิจมีความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้กับคู่แข่ง ดังนั้นทุกองค์กรจึงมีความพยายามที่จะลดโอกาสสูญเสียบุคลากรลง
โดยการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรในองค์กรให้สูงขึ้นพร้อมกับการพิจารณาปรับ
เลื่อนตาแหน่งงานในทุกๆ ระดับ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาบุคลากรที่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ยังมีการมอบสวัสดิการและการจัดตั้งโครงการต่า งๆ เพื่อให้บุคลากรมีความสุข ความมั่นคง
และเกิดความผูกพันกับบริษัท
แนวคิดการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันเชื่อว่า การที่คนมีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีขวัญ
กาลั ง ใจในการท างาน และมี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน อั น ส่ ง ผลทาให้ ส ามารถถึง เอาความรู้
ความสามารถที่ได้ฝึกฝนนามาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และเป็นพลังที่จะสามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้ประสบความสาเร็ จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีระบบการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจนได้คนเก่งที่มีความรู้
ความสามารถสูง ตรงตามตาแหน่งเข้ามาทางาน แต่หากบุคคลนั้นขาดความพึงพอใจในการทางาน
หรือขาดความจงรักภักดีต่อองค์กรแล้ว ก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพที่มีอยู่ และไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ตามความคาดหวัง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความจงรักภักดีของ
พนักงาน
3. เพื่อศึกษาถึงระดับของปัจจัยในการบริหารที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
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ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. ตาแหน่งงาน
6. ระดับรายได้

ความจงรักภักดีของพนักงานร้าน
จาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน
1. ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
องค์กร
2. ด้านการให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
องค์กร
3. ด้านการมีความรักและศรัทธาต่อ
องค์กร
4. ด้านการช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร

ปัจจัยในการบริหาร
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านเงินเดือนสวัสดิการ
3. ด้านทรัพยากร
4. ด้านการจัดการ
5. ด้านเครื่องจักร
6. ด้านขวัญกาลังใจ
7. ด้านข้อมูลข่าวสาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงาน
และระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยทางการบริหารประกอบด้ว ย คน เงิน ทรัพยากร การจัดการ เครื่องจักร ขวัญ
กาลังใจ และข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ในเขต
เมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี จ านวน 150 คน โดยได้ มี ก ารก าหนดกรอบโครงสร้ า งเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยตัววัดที่ใช้ในแต่ละตัวแปรได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมจาก
งานวิจัยที่ผ่านมา ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหาร (นงเยาว์ ป้านพูล, 2551 และปริตา จิตรจรูญ, 2553)
และความจงรักภักดีของพนักงาน (ขวัญใจ สุดรัก, 2553)
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การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (content validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญได้
พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของข้อคาถามของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (IOC) และเลื อ กเฉพาะข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC มากกว่ า 0.5 มาใช้ เ ป็ น ค าถามใน
แบบสอบถาม (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2557)
2. ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในความสอดคล้ อ งระหว่ า งรายการที่ วั ด (inter-item consistency
reliability) เป็นการทดสอบความสอดคล้องของคาตอบที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทุกๆ ข้อที่นามาใช้วัด
โดยใช้ค่าสั มประสิ ทธิ์ครอนบาจอัลฟา (cronbach’s alpha) จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสั มประสิ ทธิ์อยู่
ระหว่าง .719 - .913 แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ยอมรับได้ (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์, 2557)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของงานวิจัยดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1

2

3

4

5

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
หม้าย-หย่า
รวม
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท

จานวนคน

ร้อยละ

69
81
150

46.0
54.0
100

13
75
58
4
150

8.7
50.0
38.7
2.6
100

93
57
150

60.7
39.3
100

101
35
8
6
14
150

67.3
23.3
5.3
4.1
4.0
100

42
68
26

28.0
45.4
17.3
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ปัจจัยส่วนบุคคล
30,001 บาทขึ้นไป
รวม
ตาแหน่งงาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหารระดับต้น
พนักงานระดับปฎิบตั ิการ
รวม

จานวนคน
14
150

ร้อยละ
9.3
100

14
11
125
150

9.3
7.3
83.4
100

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจานวน 150 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.0
ช่วงอายุ 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.7 สถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 67.3 มีระดับรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.4 และทางานระดับพนักงาน
ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละร้อยละ 83.4
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการบริหารรวม
n =150

ปัจจัยการบริหาร

ระดับ

1. ด้านบุคลากร
2. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
3. ด้านทรัพยากร

3.37
3.30
3.22

SD
1.19
0.81
0.83

4. ด้านการจัดการ

3.34

0.86

ปานกลาง

5. ด้านเครื่องจักร

3.40

0.79

ปานกลาง

6. ด้านขวัญกาลังใจ

3.32

0.89

ปานกลาง

7. ด้านข้อมูลข่าวสาร

3.45

0.83

มาก

รวม

3.34

0.71

ปานกลาง

X

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความจงรักภักดีด้านข้อมูล ข่าวสาร
พบว่าระดับความจงรักภักดีโดยรวมและทั้งหกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.34, SD =0.71)
ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ( X = 3.45, SD = 0.83) ด้านเครื่องจักร ( X = 3.40, SD =0.79) ด้าน
บุคลากร( X = 3.37, SD = 1.19) ด้านการจัดการ( X = 3.34, SD =0.86) ด้านขวัญกาลังใจ ( X
= 3.32, SD =0.89) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ( X = 3.30, SD =0.81) และด้านทรัพยากร ( X
= 3.22, SD =0.83)
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สถิติเชิงอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ตารางที่ 4 ความจงรักภักดีของพนักงานจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
ความจงรักภักดีของ
พนักงาน
1. การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
2. การให้ความ
ร่วมมือ
3. การมีความรัก
และศรัทธา
4. การช่วยประชา
สัมพันธ์
รวม

เพศ

อายุ

สถานภาพ

ตาแหน่งงาน

2.23

ระดับ
การศึกษา
.90

3.81*

1.50

ระดับ
รายได้
1.48

.40
.89

4,40*

3.00

4.47*

2.40

4.94*

.37

3.51*

1.34

3.87*

1.67

2.28

-.51

.43

1.12

10.90*

.71

5.20*

.18

2.37

2.00

7.82*

1.82

5.07*

*p < .05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมี
ความจงรักภักดีที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านสถานภาพ ระดับรายได้ โดยที่กลุ่มที่มีสถานภาพหม้าย ( X
= 3.97) และหย่าร้าง ( X = 4.82) จะมีความจงรักภักดีมากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพสมรส ( X =
3.58) ส่วนด้านระดับรายได้ พบว่า ผู้ที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป ( X = 4.30) มีความจงรักภักดี
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ( X = 3.49) และผู้มีรายได้ต่ากว่า 30,000
บาท ( X = 3.50) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการบริหารที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยการหารมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงงาน
จาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยทางการบริหาร

การปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบ
B
t

ความจงรักภักดีของพนักงาน
การมีความรัก
การให้ความร่วมมือ
และศรัทธา
B
T
B
t

การช่วย
ประชาสัมพันธ์
B
t

1. บุคลากร
2. เงินเดือนและ
สวัสดิการ
3. ทรัพยากร

-.01

-.37

.07

1.40

-.00

-.11

.04

.37

.06

.50

.02

.22

.20

1.92

-.29

-1.19

.09

.90

.08

.73

.06

.59

.16

.74

4. การจัดการ

.01

.14

.08

.79

.03

.41

.21

1.07

5. เครื่องจักร

.09

.90

.12

1.28

.12

1.33

.00

.02

6. ขวัญกาลังใจ

.10

1.48

.04

.63

.18

2.51*

.23

1.44

7. ข้อมูลข่าวสาร

.38

4.31*

.32

3.69*

.21

2.48*

.50

2.54*

R2

.48

.49

.53

.22

*p< .05, R2 = .52, R = .72, F = 22.76
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานร้าน
จาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน โดยที่ปัจจัยทางการบริหารด้านขวัญกาลังใจจะมี
อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความรั ก และศรั ท ธา ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารจะมี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ ความ
จงรักภักดีของพนักงานในทุกๆ ด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยทางการบริหารสามารถอธิบายความผันแปรความจงรักภักดีของพนักงานได้ร้อยละ
52 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยด้านการบริหารมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในเรื่องข้อมูลข่าวสารมาเป็นอันดับแรก
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาพร เท่าบุรี (2558) ที่พบว่า พนักงานบริษัทโตโย –
ไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญในด้านบริษัทมีความชัดเจนในเรื่องการให้ข้อมูล
สื่อสารกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังสอดคล้องกับ กฤษ
มันต์ วัฒนาณรงค์และคณะ (2542 หน้า 53-60) ที่แสดงผลถึงอิทธิพลเชิงบวกของปัจจัยด้านความ
จงรักภักดีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การบริหารการจัดการและบุคลากรที่มี
ความภักดีและได้ขวัญกาลังใจจากผู้นาและเพื่อนร่วมงาน
จากการศึกษา ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานร้านจาหน่ายสินค้า
ตกแต่งบ้าน ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเฉพาะปัจจัยด้านการบริหารในทุก
ด้านพบว่าระดับความจงรักภักดีอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
1. บริษัท ควรคานึงถึงและให้ความสาคัญด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร
ร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2. บริษัทควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรักและศรัทธาต่อองค์กรให้มากอย่าง
ต่อเนื่อง
3. บริษัทควรตระหนักในด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์
กร บริษัทควรตระหนักและให้ความสาคัญในด้านความจงรักภักดีในแต่ละฝ่าย
สรุ ป ผลงานส าคัญ ที่ค้น พบจากการวิจัยหรือการศึก ษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมาย
ผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมา
สนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อื่น และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทาต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะสามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีลักษณะการดาเนินงาน
คล้ายคลึงกัน เพื่อจะทาให้รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน ของคู่แข่ง ซึ่งจะทาให้สามารถมองเห็นโอกาสในการ
พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นให้อยู่เหนือคู่แข่งขันในทุก ๆ ด้าน
3. ควรทาการศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของการขาดความผู กพันต่อองค์การเพื่อให้
องค์การสามารถนาปัญหาและอุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไขได้ตรงประเด็น รวมทั้งควรศึกษาถึงแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นอย่างมืออาชีพ เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
4. ควรท าการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการท างาน ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร และ
ประสิทธิภาพการทางาน เป็นรายหน่วยงาน เนื่องจากมีภาระหน้าที่บางส่วนที่แตกต่างกันเพื่อลดความ
หลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะทาให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น
5. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการทางาน ความจงรักภักดีต่อองค์กรและประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงานร้านจาหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ในสาขาจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากเป็นบุคลากรอีก
กลุ่มหนึ่งที่ควรให้ความสาคัญ อันจะทาให้งานวิจัยมีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรใน
ที่สุด
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ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
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บทคัดย่อ
บทความวิจั ย นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ
ภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการ 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 3) ศึกษาระดับการประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
4) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานจากทุกฝ่ายจานวน 230 คน
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าที
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD และสมการถดถอย
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจ จัยแรงจูงใจภายในได้แก่ การยกย่องและยอมรับนับถือ ความ
มั่นคงในงาน การมีอานาจหน้าที่ การมีส่วนร่วมในงาน และโอกาสในความก้าวหน้า อยู่ในระดับปาน
กลาง 2) ปัจจัยแรงจูงใจภายนอกได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทางาน นโยบายและการบริหาร
การฝึกอบรมและพัฒนา และค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง 3) ประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงาน ด้านคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ ด้านความประหยัด และความรวดเร็วในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ปัจจัยแรงจูงใจภายในด้าน ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงใน
งาน และการมีอานาจหน้าที่ ปัจจัยแรงจูงใจภายนอกด้าน ความปลอดภัยในการทางานและนโยบาย
ด้านการบริหาร มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ/ประสิทธิภาพ/พนักงาน
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ABSTRACT
This research had objectives that are to 1) study the level of intrinsic
motivation factors of operation employees, 2) study the level of extrinsic motivation
factors of operation employees, 3) study the level of work efficiency of operation
employees and 4) examine the impact of motivation factors on work efficiency of
operation employees. The samples of this study were 230 employees from all
organization level 5 points scale questionnaire. Statistics for data analysis were
percentage, average, standard deviation, one-way ANOVA, t-test, comparison with LSD
method and regression coefficient.
The finding show that 1) the level of intrinsic motivation factors consisting of
accolade and acknowledgement, job stability, authority, participation, and
advancement were moderate, 2) the level of extrinsic motivation factors consisting of
job safety, policy and management, training and development, and compensation and
welfare were moderate, 3) the level of work efficiency in product quality, economic,
and speed was high, 4) intrinsic motivation factors that affect work efficiency of
operational employees consisting of job achievement, job securities, job opportunities
and job authorization; extrinsic motivation factors that affect work efficiency of
operational employees consisting of company policy and management, work safe and
promotion are influence on work efficiency officials at the level significant of 0.05
Keywords: motivation/efficiency/operational employee
บทนา
การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทาให้องค์กรต้องสรรหากลยุทธ์เพื่อ
มาสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน และปรับตัวให้ ทันต่อปัจจัยแวดล้ อมภายนอกองค์กรที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองที่มีความไม่แน่นอน องค์กรจะประสบ
ผลสาเร็จด้านธุรกิจประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น จานวนลูกค้า เงินทุน ข้อมูลข่าวสารที่มากพอ
สาหรับการวางแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง ที่สาคัญที่สุดคือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ทักษะและความสามารถในการทางาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการ เป็นกลไก
สาคัญในการทาให้องค์กรไปสู่ความสาเร็จ
ปัจจุบันคาว่า “ประสิทธิภาพ” แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ประสิทธิภาพในการทางานจึงกลายเป็นสิ่งสาคัญขององค์กร
ที่ต้องมีการคานึงถึง และปัจจัยที่สาคัญที่ต้องคานึงถึงมากที่สุดคือ คน ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ขององค์กรย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น (ปราชญา กล้าผจัญ, 2540) เพราะ
คนมีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการดาเนินงานขององค์กร ถ้าปราศจากบุคคลที่มี
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ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ถ้าองค์กรมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากเท่าใด ยิ่งจะทาให้การดาเนินงานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์มากเท่านั้น (กัมพล นรพัลลภ, 2558)
การที่จะทาให้บุคคลทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ พวกเขาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
สิ่งที่กาลั งทา มีการทุ่มเทกาลั งแรงกายและกาลั งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นสิ่ งที่
ผู้บริหารทุกระดับต้องคานึงถึงและหาวิธีเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรทุกคนเกิดความสมัคร
ใจที่จะทา เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการซึ่งเรียกว่า การจูงใจ (Domjan, 1996)
ปัจจุบันธุรกิจการขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และประกอบชิ้นส่วนรถยนต์มีการขยายตัว
อย่างมากทั้งกลุ่ มลู กค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจผลิตสินค้าประเภทนี้จาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับพนักงานในองค์กร เนื่องจากต้องการแรงงานที่มีฝีมือและความเชี่ยวชาญสูงในการควบคุม
การทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ทางานสู งสุด บริษัทผู้ผลิ ตต้องมีการกาหนดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุมประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงาน และให้พนักงานทุกคนมีวินัยในการทางาน ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้มีค่าตอบแทน
และสวัสดิการแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจาปี ชุดพนักงาน รถรับ-ส่ง ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ค่าความปลอดภั ยจากการทางาน และท่องเที่ยวประจาปี จากการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ดังกล่าว ทาให้พนักงานรู้สึกว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ
เพราะผลของการทางานนั้นทาให้องค์กรได้บรรลุเป้าหมายและพนักงานก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
(John D.Millet,1954) สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ความมุ่งมั่นในการทางานและความร่วมมือภายในองค์ลดลงไป
ด้วย (ธงชัย สันติวงษ์, 2540)
จากสาเหตุ ดั ง กล่ าว ผู้ วิ จั ย มี ความสนใจที่ จ ะศึ กษาปั จจั ยด้ านแรงจู งใจที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การนาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อที่จะหาแนวทางในแก้ไขและการพัฒนาให้พนักงานในบริษัทฯ ทางานได้
อย่างประสิทธิภาพและด้วยความเต็มใจมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
3. เพื่อศึกษาระดับการประสิทธิภาพในการทาของพนักงานระดับปฏิบัติการ
4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

792

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

วิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทขึ้นรูปชิ้นส่วน
พลาสติกรถยนต์และประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างจากประชากรในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 230
คน
2. ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 หรือระดับนัยสาคัญ 0.05
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดโครงสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพการเป็นพนักงาน ระยะเวลาในการทางานใน
บริษัทปัจจุบัน มีจานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ปัจจัยแรงจูงใจภายใน จาแนกได้ 6 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน การยก
ย่องและยอมรับนับถือ การมีอานาจหน้าที่ การมีส่วนร่วมในงาน โอกาสในความก้าวหน้า และความ
มั่นคงในงาน รวมทั้งสิ้น 17 ข้อคาถาม
ปัจจัยแรงจูงใจภายนอก จาแนกได้ 5 ด้าน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร การฝึกอบรม
และพัฒนา การเลื่อนตาแหน่งงาน ความปลอดภัยในการทางาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งสิ้น
14 ข้อคาถาม
ส่ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภ าพการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
จาแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความประหยัด ความรวดเร็วในการทางาน
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเนื้ อ หา (content validity) โดยอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 (IOC ≥ 0.5) ถื อว่าข้ อ
คาถามนั้นเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่ต้องการวัดได
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยการหาค่าสั มประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s
coefficient of alpha) เป็นวิธีการหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ เพื่อประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
ในแต่ละข้อคาถามมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยผู้วิจั ยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมานั้นใช้สาหรับการ
ศึกษาวิจัยไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 30 ราย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง .884 - .930
ของทุกกลุ่มตัวแปรการศึกษา
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ผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จั ย คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเพื่ อ อธิ บ าย
ค่าความถี่ของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมานเพื่ออธิบายสมมติ ฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดัง
แสดงรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
จานวน (คน)

ร้อยละ

66
77
63
24
230

28.7
33.5
27.4
10.4
100.0

106
111
13
230

46.1
48.3
5.7
100.0

32
143
43
12
230

13.9
62.2
18.7
5.2
100.0

1. อายุ
20 - 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
มากกว่า 35 ปีขึ้นไป
รวม
2. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
ตารางที่ 1 (ต่อ)
3. การศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6/ ปวช.
ปวส./อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รวม
4. รายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป
รวม
5. สถานภาพพนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
รวม

21
152
42
15
230

9.1
66.1
18.3
6.5
100.0

69
161
230

30.0
70.0
100.0
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จานวน (คน)
6. ระยะเวลาการทางานในบริษัทปัจจุบัน
ต่ากว่า 1 ปี
1 - 3 ปี
มากกว่า 4 ปีขึ้นไป
รวม

ร้อยละ

34
186
10
230

14.8
80.9
4.3
100.0

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่โดย
เฉลี่ยมีอายุ ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.3 ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 62.2 มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 66.1 ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจา คิดเป็นร้อยละ 70 และระยะเวลาการทางานในบริษัทปัจจุบัน
ระหว่าง 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.9
ส่วนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ ร ะดั บ ความคิด เห็ นเกี่ยวกั บปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจั ยแรงจูงใจ
ภายนอก
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ปัจจัยแรงจูงใจภายใน
1. ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
2. การยกย่องและยอมรับนับถือ
3. การมีอานาจหน้าที่
4. การมีส่วนร่วมในงาน
5. โอกาสในความก้าวหน้า
6. ความมั่นคงในงาน
รวม

𝑋̅
3.62
3.26
3.28
3.20
2.88
3.20
3.24

N = 230
SD
0.61
0.63
0.60
0.63
0.77
0.74
0.48

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับที่
1
3
2
4
6
5

จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมเกี่ยวปัจจัยแรงจูงใจภายใน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑋̅=3.24,SD=0.48) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากจานวน 1 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน (𝑋̅=3.62,SD=0.61) รองลงมาอยู่ระดับ
ปานกลางจานวน 5 ด้าน ได้แก่ การมีอานาจหน้าที่ (𝑋̅=3.28,SD=0.60) การยกย่องและยอมรับนับถือ
(𝑋̅=3.26,SD=0.63) การมีส่วนร่วมในงาน (𝑋̅=3.20,SD=0.63) ความมั่นคงในงาน (𝑋̅=3.20,SD=0.74)
และโอกาสในความก้าวหน้า (𝑋̅=0.288,SD=0.77)
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ปัจจัยแรงจูงใจภายนอก
1. นโยบายและการบริหาร
2. การฝึกอบรมและพัฒนา
3. การเลื่อนตาแหน่งงาน
4. ความปลอดภัยในการทางาน
5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รวม

N = 230
𝑋̅
3.23
3.14
2.89
3.39
3.06
3.14

SD
0.59
0.78
0.78
0.74
0.55
0.57

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับที่
2
3
5
1
4

จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยโดยรวมเกี่ยวปัจจัยแรงจูงใจภายนอก อยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑋̅=3.14,SD=0.57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลางจานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทางาน ( 𝑋̅=3.39,SD=0.74) ด้าน
นโยบายและการบริ ห าร ( 𝑋̅=3.23,SD=0.59) ด้านการฝึ กอบรมและพัฒ นา ( 𝑋̅=3.14,SD=0.78)
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( 𝑋̅=3.06, SD=0.55) และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยจานวน 1
ด้าน ได้แก่ การเลื่อนตาแหน่งงาน (𝑋̅=2.89, SD=0.78)
ตารางที่ 4 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการ
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการทางาน
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์
2. ความประหยัด
3. ความรวดเร็วในการทางาน
รวม

n = 230
̅
SD
𝑋
3.69
0.56
3.65
0.70
3.64
0.67
3.66
0.58

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2
3

จากตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑋̅=3.66, SD=0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (𝑋̅=3.65, SD=0.70) เป็นลาดับที่ 1 ด้านความประหยัด (𝑋̅=3.02,SD=0.64)
เป็นลาดับที่ 2 และด้านความรวดเร็วในการทางาน (𝑋̅=3.64,SD=0.58) เป็นลาดับที่ 3
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สถิติเชิงอนุมาน
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยจูงใจภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน
ประสิทธิภาพการทางาน
ปัจจัยแรงจูงใจภายใน
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
การยกย่องและยอมรับนับถือ
การมีอานาจหน้าที่
การมีส่วนร่วมในงาน
โอกาสในความก้าวหน้า
ความมั่นคงในงาน

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

ด้านความประหยัด

𝛽
0.418
-0.197
0.419
0.026
-0.387
0.390

𝛽
0.398
0.078
0.283
0.127
-0.355
0.305

t
7.11*
-2.80*
5.21*
0.33
-5.69*
5.91*

t
7.18*
1.18
3.73*
1.68
-5.54*
4.91*

ด้านความรวดเร็ว
𝛽
0.341
-0.137
0.243
0.272
-0.259
0.306

F

30.283

38.832

29.478

𝑅2

0.449

0.510

0.440

t
5.75*
-1.94
3.00*
3.37*
-3.79*
4.61*

จากตารางที่ 4 ปั จ จั ย แรงจูง ใจภายในที่มี พ ลต่อประสิ ท ธิภ าพการทางานในแต่ล ะด้านที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอธิบายความผันแปรประสิทธิภาพใน
การทางานแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ
44.9 ด้านความประหยัด ระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 51 และด้านความรวดเร็ว
ระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 44
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน
ประสิทธิภาพการทางาน
ปัจจัยแรงจูงใจภายนอก

ด้นคุณภาพผลิตภัณฑ์
t
𝛽

ด้านความประหยัด
t
𝛽

ด้านความรวดเร็ว
t
𝛽

นโยบายและการบริหาร

0.272

3.012*

0.364

4.499*

0.236

2.588*

การฝึกอบรมและพัฒนา

-0.130

-1.392

-0.136

-1.627

-0.041

-0.437

การเลื่อนตาแหน่งงาน

-0.240

-2.876*

-0.203

-2.720*

-0.197

-2.343*

ความปลอดภัยในการ
ทางาน

0.385

4.021*

0.466

5.429*

0.247

2.561*

0.100

1.216

0.076

1.038

0.215

2.600*

ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
F
𝑅2

12.499

26.636

11.674

0.22

0.37

0.21

จากตารางที่ 5 ปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีพลต่อประสิทธิภาพการทางานในแต่ ละด้านที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอธิบายความผันแปรประสิทธิภาพใน
การทางานแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 22
ด้านความประหยัด ระดับความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 37 และด้านความรวดเร็ว ระดับ
ความสามารถในการอธิบายอยู่ที่ร้อยละ 21
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยแรงจูงใจภายในและ
ปัจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อผลต่อปัจจั ย
แรงจู งใจภายในและปั จ จั ย แรงจู งใจภายนอกในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา:
บริษัท บางกอกกล๊าส จากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี
2. ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการจาแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพการเป็นพนักงาน และระยะ
ในการทางานในบริษัทปัจจุบัน องค์กรจะคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย แต่ละ
หน่ ว ยงานได้ มี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของบุ ค คล เช่ น อายุ ลั ก ษณะเกี่ ย วกั บ ความรู้
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ความสามารถ และความชานาญ เพื่อจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กิตติพงษ์ ศิริพร, 2551) ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรง และ
แนวโน้ ว ของเศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตั ว เพี ย งเล็ ก น้ อ ยในปี 2559 ส่ ว นหนึ่ งจากปั จ จั ย ชั่ ว คราวและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559)
3. ด้ า นปั จ จั ย แรงจู ง ใจภายในที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานประกอบด้วย ผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน การยกย่องและยอมรับนับถือ การมีอานาจใน
หน้าที่ และโอกาสก้าวหน้า (เสกสรร อรกลุ, 2557) เฮิร์ซเบิร์ก กล่าวว่า การได้รับความยอมรับนับถือ
หรือยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบั ญชาหรือเพื่อนร่วมงาน จะทาให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองเพื่อ
โอกาสในความก้าวหน้าในอนาคต ดังนั้น บริษัทควรเน้นเรื่องการสร้างความศรัทธาที่มีต่อผู้บริหาร
เพราะผู้บริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ทาให้ พนักงานเกิดความผูกพันกับบริษัทและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ (ชวลิต ภานผา,
2554) ศึกษาในเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท
ศักดิ์สยาม พาณิชย์ลิสซิ่ง จากัด
4 . ด้านปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานให้ความคิดเห็นด้านความ
ปลอดภัยในการทางานเป็นลาดับแรก ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นขณะปฏิบัติงานสามารถแก้ไขได้ทันทีและป้องกันไม่ให้เกิดซ้า พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบสาคัญในการจูงใจพนักงาน เช่น สวัสดิการและค่าตอบแทน รางวัล และ
สวัสดิการต่างๆ ที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน ควรพิจารณาให้มีการปรับเลื่อนตาแหน่งหรือเงินเดือน
อย่างเหมาะสม
จะทาให้พนักงานทุ่มเทและเต็มใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ (กิตติพงษ์ ศิริพร, 2551)
ข้อเสนอแนะในการนาเสนอผลการวิจัย
ผลจากการศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสาคัญและกระตุ้นพนักงานให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจต่อ
งานที่ได้ทาสาเร็จไปแล้ว และทาให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสาเร็จ
ขององค์กร โดยให้พนักงานนาเสนอแนวคิด สาหรับงานที่พนักงานได้ รับผิดชอบเพื่อนาไปปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มอบหมายงานที่ท้าทายต่อความสามารถและเป็นงานที่
พนักงานให้ความสนใจ มอบโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ให้พนักงานได้คิดและตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาภายในสถานการณ์ฉุกด้วยตัวเองเพื่อ สิ่งเหล่านี้จะเป็น
การกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบและภาคภูมิใจ ซึ่งจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเท
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2. ผู้บริหารควรมีการชี้แจงแผนและนโยบายในอนาคตให้พนักงานได้รับทราบอย่างชัดเจน
และทั่วถึงกันทุกคน เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานได้นาไปปรับใช้ในการทางานอย่างเหมาะสม มี
การวางแผนก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานอย่างชัดเจน พนักงานควรได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นตาแหน่งงานประจาปี หรือการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร
เมื่อพนักงานได้รับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะทาให้พนักงานเกิดความเต็มใจในการที่จะช่วยทางาน
อย่างเต็มความสามารถ
มี ปั จ จั ย แรงจู ง ใจด้ า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการ แต่ผู้บริหารทุกระดับจาเป็นจะต้องให้ความสาคัญ จาเป็นอย่างยิ่งให้ความสนใจและศึกษา
ถึงรายละเอียดเหล่านั้น ให้ครบทุกด้านเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับองค์กรในอนาคต หากมีปัจจัย
ส่ว นใดส่ วนหนึ่ งขาดหายไปหรื อไม่ส ามารถตอบสนองพนักงานได้ ก็จะทาให้ ประสิ ทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานก็จะน้อยลงตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพื่อหาปัจจัยแรงจูงใจที่เหมาะสม
กับการทางานภายในองค์กร
2. ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับความผูกผันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการภายในองค์กร
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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อศึ กษารู ปแบบการสื่ อสารชุด สั ญญะของนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ศึกษาผ่านการวิจัย
เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนจากผู้วิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่ นักวิชาการที่ดูแลนิทรรศการ
และผู้นาทางผู้ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบสื่อของนิทรรศการบทเรียนใน
ความมืดมีแก่นความคิดที่ต้องการจะสร้างประสบการณ์และกระตุ้นการรับรู้ในความมืดผ่านประสาท
สัมผัสที่เหลืออยู่ ได้แก่ การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น และการรับรส เนื่องจาก เมื่ออวัยวะรับ
สัมผัส สัมผัสสิ่งเร้า เราจะเกิดความรู้สึกแล้วส่งความรู้สึกนั้นไปตีความหรือแปลความหมายกลายเป็น
การรับรู้ 2) รูปแบบสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด พบว่า มีการออกแบบเนื้อหาสารตาม
โครงเรื่องผ่านรูปแบบดังนี้ ห้องรับรองเป็นขั้นเริ่มเรื่อง ห้องสวนสาธารณะเป็นขั้นพัฒนาเหตุการณ์
ห้องตลาดเป็นขั้นภาวะวิกฤต ห้องรถประจาทางและห้องดนตรีเป็นภาวะคลี่คลาย และห้องบาร์เป็น
ขั้นยุติเรื่องราว ทั้งนี้ผลการศึกษารู ปแบบการสื่อสารชุดสัญญะในนิทรรศการบทเรียนในความมืด
ข้ า งต้ น นั้ น เป็ น สั ญ ญะที่ จ ะน าไปสู่ ก ารการมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ พิ ก ารทางสายตาของผู้ เ ข้ า ชม
นิทรรศการ
คาสาคัญ: รูปแบบการสื่อสาร, สัญญะ, นิทรรศการบทเรียนในความมืด
ABSTRACT
This research purposed to study set of signs as communication patterns of
Dialogue in the dark by using Quantitative Research. The data collected from various
sources include Documentary, Observation and In-depth interview with exhibition’s
staffs and blind guides. The results indicated as 1) Media: Creating blind environment
(eg. hearing, touching, smelling, and testing in the dark) to excite audiences’s felling
and thinking. 2) Message: Concept of designing content to follow with storytelling
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structure include Lounge as explosion, Park as rising action, Market as climax, Bus stop
and Music room as falling action, Bar as ending. To conclude, both media and message
will lead audiences to understand other felling and perceive blind people in the better
way.
Keywords: Communication patterns, Sign, Dialogue in the dark
บทนา
บทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ ม าจากผลการวิ จั ย ส่ ว นหนึ่ ง ในวิ ท ยานิ พ นธระดั บ ปริ ญ ญาโทซึ่ ง
ทาการศึกษา “การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการ
ทางสายตาในนิทรรศการบทเรียนในความมืด ”โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนาเสนอรูปแบบการสื่อสารของ
นิทรรศการบทเรีย นในความมืด และสั ญญะที่สาคัญในการสะท้อนเป้าหมายหลักที่ พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นแก่ผู้รับสาร
ที่มาและความสาคัญ
สื่อ (Channel) คือเครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนาข่าวสาร เรื่องราว (Message) จาก
ผู้ส่งสาร (Sender) ไปสู่ ผู้รับสาร (Receiver) โดยสื่อในปัจจุบันสามารถจาแนกรูปแบบและประเภท
ของสื่อได้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยมีสื่อประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สื่อใหม่แต่ก็เป็นสื่อที่มีการ
พัฒนารูปแบบไปตามยุคตามสมัยอย่างเห็นได้ชัดนั้นก็คือ สื่อกิจกรรม (Promoted activities) โดยสื่อ
กิจ กรรม คื อ สื่ อ ที่จั ดในลั กษณะกิจ กรรมตามวาระหรือโอกาสต่าง ๆ โดยมากจัดในรู ปแบบของ
นิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การแข่งขัน งานสถาปนาองค์กร หรือการเปิดให้เข้า
ชมกิ จ การในวั น ส าคั ญ ซึ่ ง รู ป แบบหนึ่ ง ของสื่ อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและเป็ น ที่ ส นใจก็ คื อ
นิ ทรรศการ (Exhibitions) โดย นิ ท รรศการ ตรงกับภาษาอัง กฤษว่า "Exhibitions" มีความหมาย
ใกล้เคียงกับคาว่า "Display" ซึ่งแปลว่า “การจัดแสดง" ความหมายของนิทรรศการ มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของนิทรรศการในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
Flora E. S. Kaplan (1995 กล่าวถึงใน พธู คูศรีพิทักษ์, 2556) เป็นนักเขียนท่านหนึ่งที่ได้
ร่วมเขียนหนังสือ In Museum Media Message โดยได้เขียนเรื่องนิทรรศการในฐานะสื่อที่เกี่ยวข้อง
กั บ การสื่ อ สาร (Exhibitions as Communicative Media) โดยอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของ
นิทรรศการในฐานะเป็นสื่อว่า นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นผลิตผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการ
จัดการเพื่อนาเสนอความคิดและสื่อสารผ่านสัมผัสต่าง ๆ สัมผัสทางสายตาที่ผ่านกระบวนการทาง
ความคิดและวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า นิทรรศการเป็นพิธีกรรมที่เป็นสาธารณะชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
การนาเสนอของสังคม การนาเสนอของนิ ทรรศการมิใช่เพียงแต่นาเสนอด้วยรูปภาพและข้อความ
เท่ า นั้ น แต่ ค วรจะน าเสนอโดยนึ กถึ ง ผั ส สะต่ า ง ๆ พยายามเข้า ถึ ง จิต ใจของผู้ ช ม เข้ า ถึ งอารมณ์
ความรู้ สึ กของผู้ ช ม การน าเสนอด้วยวิธีการที่ห ลากหลายที่ผู้ ชมมิอาจคาดเดาได้นั้นจะทาให้ผู้ ช ม
ตื่ น เต้ น มากขึ้ น และได้ ป ระสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกลั บ ไป ผู้ ช มเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
กระตือรือร้นในกระบวนการสื่อสารทั้งหมด ผู้ชมนาประสบการณ์แปลกใหม่ความรู้และมุมมองไปใช้ใน
การเรียนรู้ในประวัติศาสตร์และบริบททางวัฒนธรรม
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เปรื่อง กุมุท (2526) ได้ให้ความหมายของนิทรรศการว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ มีบทบาท
และอิ ท ธิ พ ลมากขึ้ น ทุ ก ขณะทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ แพทย์ ธุ ร กิ จ สั ง คม การเมื อ ง
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้ความหมายในทัศนะของผู้จัดว่าเป็นวิธีทรงประสิทธิภาพใน
การกระตุ้นให้ผู้คนสนใจในวัตถุและแนวความคิดความอ่าน เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ ใน
เมื่อวิธีการอย่างอื่นไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้เพราะเสน่ห์อันเกิดจากผลงานการรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลาย
การคัดเลือก การจัดแสดงที่ดี และได้ให้ความหมายของนิทรรศการในทัศนะของผู้ชม หรือประชาชน
ว่านิทรรศการ หมายถึง โอกาสของ ความเห็นความชื่นชม และการเรียนรู้บางอย่างเกินปกติวิสัยที่จะ
ได้มีโอกาสเช่น นั้ น เสน่ ห์ ของนิทรรศการอยู่ที่ความพิเศษ หรือโอกาสที่ห ายาก หรือหาชมได้เป็น
บางครั้งบางคราวเท่านั้น
วรรธน์ จันทร์เทพย์ (2548) นิทรรศการเป็นสื่อที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูด
ความสนใจของผู้ ช มได้ดี เนื่ องมาจากความหลากหลายของสื่ อสามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ชมได้ ดังนั้นนิทรรศการที่ดีจะมีอิทธิพลต่อ ผู้ชมในด้านความรู้ความเข้าใจ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตัดสินใจดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างนิทรรศการทางการศึกษา ทางการค้าและทางศิลปวัฒนธรรม
จากความหมายต่าง ๆ สรุปได้ว่านิทรรศการ คือ รูปแบบหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดย
นาเอาวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อมาผสมผสานกันและนาเสนออย่างเป็นระบบ เช่น ภาพ ของจริง หุ่นจาลอง
เอกสาร คาแนะนา สไลด์ วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อกระตุ้นความสนใจและมีอิทธิพลต่อผู้ชมใน
ด้านความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
รวมทั้งการตัดสินใจ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงโดยผู้ชมสามารถ
รับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า
นิทรรศการ “บทเรียนในความมืด : Dialogue in the Dark" ได้พัฒนาสร้างเป็นนิทรรศการ
ชั่วคราวและถาวร จัดแสดงมาแล้วกว่า 160 เมือง 35 ประเทศทั่วโลก โดยนิทรรศการนี้จะกระตุ้นให้ผู้
เข้าชมได้ตระหนักถึงความสาคัญของประสาทสัมผัสในร่างกายของเราว่ามีความสาคัญยิ่งนักซึ่งถือเป็น
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในสังคมแห่งวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีพรมแดนได้อย่างแท้จริง (จัตุรัสวิทยาศาสตร์
, 2555)
จุ ดเริ่ มต้น ของ Dialogue in the Dark ก่อตั้งโดย Andreas Heinecke ชาวเยอรมันที่ มี
เชื้อสายยิว จากเหตุการณ์ในอดีตที่น่าสะเทือนใจของชาวยิวในยุคนาซี ทาให้เขาสนใจในปัญหาการกีด
กันทางสังคม ความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้าของสังคม และเมื่อวันหนึ่งในขณะที่เขาทาหน้าที่
เป็นนักหนังสือพิมพ์และได้พบกั บหนุ่มผู้พิการทางสายตาผู้หนึ่งทาให้เขาได้รับรู้เรื่องราวของผู้พิการ
ทางสายตาที่ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ทาให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการสร้าง
ความตระหนั กต่อสังคมที่มีต่อผู้ พิการทางสายตา เพื่อให้ผู้คนในสังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึง
มุมมองด้ านความคิด ความต้องการ และการดาเนินชีวิต ของผู้ พิการทางสายตา เขาจึงได้ก่อตั้ง
นิทรรศการ Dialogue in the Dark ขึ้นในปี 1988 โดยมีการหมุนเวียนจัดแสดงนิทรรศการทั่วโลก
และได้รับความสนใจเข้าชมจากผู้คนทั่วโลกกว่า 6 ล้านคน ก่อให้เกิดการจ้างงาน ผู้พิการทางสายตา
กว่า 6 พันคน (วรินทรา ศิริสุทธิกุล, 2557)
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สาหรับนิทรรศการ Dialogue in the Dark ในเมืองไทยนั้น ดร.ปริยกร ปุสวิโร เคยเป็น
นักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่เมืองฮัมบวร์ก (Hamburg) ประเทศเยอรมัน ได้มีโอกาสเรียนรู้นิทรรศการ
บทเรียนในความมืด ตั้งแต่ปี 2544 จึงเกิดความสนใจ เวลามีเพื่อนจากเมืองไทยแวะเวียนไปเที่ยวก็พา
ไปเรียนรู้บทเรียนในความมืดอยู่ตลอด จนกระทั่งปี 2551 ดร.ปริยกรได้ประสานงานกับทางองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) เพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์มาจัดทานิทรรศการในเมืองไทย ที่งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นนิทรรศการ Dialogue in the Dark ในประเทศไทยก็ได้ถือกาเนิดขึ้น
เป็นครั้งแรกโดยสร้างนิทรรศการชั่วคราว ขนาด 200 ตารางเมตร ในงานสัปดาห์วิททยาศาสตร์ ช่วง
เดือนสิงหาคม 2551 หลังจากนั้นนิทรรศการได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทาให้ได้นามาจัดแสดง ณ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ บนพื้นที่นิทรรศการประมาณ 600
ตรม. และยังคงดาเนินการภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จนถึงปัจจุบัน โดย
Dialogue in the Dark นิทรรศการบทเรียนในความมืดในประเทศไทย มีสถิติผู้เข้าชมนิทรรศการในปี
2014 เป็นจานวน 18,473 คน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย (Dialogue in the dark, 2015)
ปั จ จุ บั น Dialogue in the Dark ด าเนิ น การในรู ป แบบกิ จ การเพื่ อ สั ง คม (Social
Enterprise) และมีการขยายกิจการในลักษณะแฟรนไชส์ โดยมีเป้าหมายทางสังคมได้แก่ 1) การสร้าง
ประสบการณ์ร่วมแก่ผู้เข้าชมเพื่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนความคิด (Reflection) 2) การลดปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางสังคม 3) การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจในปัญหา
ของผู้พิการ 4) การเปลี่ยนทัศนคติจากความสงสารเวทนาเป็นความชื่นชมเคารพในตัวผู้พิการ (วรินท
รา ศิริสุทธิกุล, 2557)
จากการที่นิทรรศการเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมได้ดี ซึ่งนิทรรศการบทเรียนในความมืดก็นับว่าเป็นนิทรรศการที่มีรูปแบบแปลกใหม่และ
น่าสนใจ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนความคิดเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์จากเวทนาเป็ น
เกิดการยอมรับ เข้าใจ และลดความเหลื่อมล้าทางสังคมเกี่ยวกับบุคคลผู้พิการทางสายตา ทาให้ผู้วิจัย
มีความสนใจในการศึกษาวิจัยรูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
นิยามศัพท์
นิทรรศการ หมายถึง หมายถึง การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเครื่องมือและช่อ งทางใน
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ช มพิพิธ ภัณฑ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยของจริง สิ่ งจาลอง ภาพถ่าย และ
แผนภูมิต่าง ๆ คานึงถึงความชัดเจนช่วยให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูลและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น
รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง รูปแบบการสื่อสารความหมายในนิทรรศการบทเรียนในความ
มืด ซึ่งจาแนกได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ รูปแบบสื่อ คือ รูปแบบ แนวคิดการออกแบบและรูปแบบสาร คือ
ลักษณะเนื้อหาในการสื่อสาร
สั ญ ญะ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ให้ มี ค วามหมาย (Meaning) แทนของจริ ง
(Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่ง ๆ โดยเบื้องต้นเราสามารถรับรู้สัญญะได้
โดยการอาศัยสัมผัสจากโสตทัศนะทั้งห้าของมนุษย์ ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจความหมายเชิงสัญญะนี้ได้จะต้องมี
การเรียนรู้และอาศัยประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงจะเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้
โดยสาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ใช้การวิเคราะห์สัญวิทยา แบบการวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ
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รูปสัญญะ หมายถึง ตัวหมาย ( Signifier) เป็นรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ์
สัญรูป หมายถึง ภาพเหมือน (icon) โดยสัญญะที่ตัวหมายคล้ายกับตัวหมายถึง
ชุดสัญญะ หมายถึง สัญญะที่ทาหน้าที่ร่วมกันในการสื่อความหมาย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะในนิทรรศการบทเรียนในความมืด
วิธีการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
รูปแบบการสื่อสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืด โดยศึกษาจากเอกสาร (Online and Offline
Documents) การสั ง เกตจากผู้ วิ จั ย (Observation) ในรู ป แบบวิ ธี ก ารสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participant Observation) และการสัมภาษณ์ผู้อยู่เบื้องหลังแบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview)
เป็นวิธีการวิจัยเสริม ทาหน้าที่เก็บรวบรวมรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมและที่ผลจากแค่
เพียงการสังเกตและวิจัยเอกสารไม่สามารถหาคาตอบได้ โดยมีลักษะเป็นคาถามปลายเปิดเพื่อป้องกัน
การชี้ น าค าตอบ โดยผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี 2 ส่ ว นด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ 1) ผู้ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง และเกี่ ย วข้ อ งกั บ
นิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด ได้ แ ก่ คุ ณ ธี ร์ ว ศิ ษ ฐ์ ศิ ริ โ ยธา นั ก วิ ช าการองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2) ผู้นาทางผู้พิการทางสายตาในนิทรรศการบทเรียนในความมืด จานวน 7 ท่าน
การนาเสนอข้อมูลรูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะในนิทรรศการบทเรียนในความมืดโดยนา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวที่ข้องกับวัตถุประสงค์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นิทรรศการบทเรียนในความมืด
ได้แก่ แนวคิดการเล่าเรื่อง แนวคิดสัญวิทยาและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบนิทรรศการ ซึ่งจะ
ทาการศึกษาวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลตามองค์ประกอบการเล่าเรื่องเป็นแนวทางดังนี้ 1) โครงเรื่อง
2) แก่นเรื่อง 3) ความขัดแย้ง 4) ตัวละคร 5) ฉาก 6) บทสนทนา 7) มุมมองการเล่าเรื่อง 8) สัญลักษณ์
พิเศษ (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558)
ผลการวิจัย
รูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืดแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 7
ส่วน ตามองค์ประกอบการเล่าเรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) โครงเรื่อง 2) แก่นเรื่อง 3) ความขัดแย้ง
4) ตัวละคร 5) ฉาก 6) บทสนทนา 7) มุมมองการเล่าเรื่อง 8) สัญลักษณ์พิเศษ โดยจะเริ่มต้นจากการ
อธิ บ ายรายละเอี ย ดของนิ ท รรศการบทเรี ย นในความมื ด เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เบื้ อ งต้ น
นิ ทรรศการบทเรี ย นในความมืดจั ด แสดงบนพื้นที่ชั่ว คราว ประมาณ 600 ตร.ม. นิทรรศการแบ่ ง
ออกเป็นสถานการณ์จาลองซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นได้มากน้อยแตกต่าง
กันไป ในการเข้าชมแต่ละรอบนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และจานวนผู้เข้าชมไม่เกิน 8 คน ก่อน
เริ่มเข้าชมนิทรรศการและท่องไปในโลกแห่งความมืด ทุกคนจะได้รับไม้เท้านาทางคนละ 1 อัน พร้อม
คาอธิบายวิธีการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ และข้อห้ามมิให้พกพาอุปกรณ์ใดๆ ที่เรืองแสงได้ติดตัวไปด้วย
เช่น นาฬิกา เครื่องประดับ หรือแม้แต่แว่นสายตาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในความมืด
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ธีร์วศิษฐ์ ศิริโยธา นักวิชาการนักวิชาการดูแลนิทรรศการกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของแต่ละ
ห้องนั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ Dialogue in the dark กาหนดไว้ โดยทางองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้นามาดัดแปลง ออกแบบให้สอดคล้องกับ บริบททางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย (ธีร์วศิษฐ์ ศิริโยธา, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2559) โดยสามารถนามาแบ่งได้
เป็น 6 ห้อง ได้แก่ 1) ห้องรับรอง (Lounge) 2) สวนสาธารณะ (Park) 3) ตลาด (Street Market) 4)
ป้ า ยรถประจ าทาง (Bus stop) 5) ห้ อ งดนตรี (Music Room) 6) บาร์ (Bar) (องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2553)
1. โครงเรื่องและฉากของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , 2553) พบว่า
นิทรรศการบทเรียนในความมืดสามารถแบ่งได้เป็น 6 ฉาก ได้แก่ 1) ห้องรับรอง 2) สวนสาธารณะ
3) ตลาด 4) ป้ า ยรถประจ าทาง 5) ห้ อ งดนตรี 6) บาร์ โดยน ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผ่ า นการล าดั บ
เหตุการณ์ในโครงเรื่อง (Narration convention) (อุมาพร มะโรณีย์, 2551:31) ได้ผลการวิเคราะห์
ออกมาดังนี้
ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์แผนผังนิทรรศการผ่านการลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่อง

ห้องรับรอง (ขั้นเริ่มเรื่อง)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารพบว่า มีการออกแบบประสบการณ์ของผู้ชมไว้คือ ผู้นาชม
จะชวนคุยอย่างเป็นกันเอง ให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายพร้อมรับรู้ในความมืด ห้องมืดที่มีบรรยากาศสบาย ๆ
เหมือนห้องรับแขกแบบไทย ๆ จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัย
ความสนุก ตื่นเต้น สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย เน้นการพูดจาสื่อสารเนื่องจาก “ ในความมืดคนที่ไม่
พูดแสดงว่าไม่มีตัวตน ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ ” ผู้ชมจะรู้สึกได้ผ่อนคลายได้ทดลองสัมผัสฟังเสียง ดม
กลิ่น สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอันเป็นการปลุกระบบประสาทสัมผัสทุกส่วนให้ตื่นตัว และพร้อมที่จะเห็น
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สรรพสิ่งต่าง ๆ ในห้องนิทรรศการแต่ละส่วนที่จัดแสดงอยู่ด้านใน ผ่านศักยภาพของประสาทสัมผัสที่
หลงเหลืออยู่ของเราอย่างเต็มที่ โดยมีแก่นความคิดคือ ให้ผู้เข้าชมปรับตัวเข้ากับความมืดและเริ่มสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นาชมกับผู้เข้าชมด้วยความไว้วางใจและเป็นการสร้างความไว้วางใจ (องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551)
จากการวิ เ คราะห์ สั ญ รู ป พบว่ า ห้ อ งรั บ รองถู ก ออกแบบจ าลองบรรยากาศเสมื อ น
ห้องรับแขกภายในบ้านที่มีบรรยากาศเป็นกันเองเค้าคลอไปด้วยเสียงเพลงจากวิทยุ ซึ่งเป็นห้องที่ให้ผู้
เข้าชมได้ปรับตัวกับความมืดโดยจะมีผู้นาชมเป็นผู้นาผู้เข้าชมมานั่งที่เก้าอี้โซฟาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ชมได้พูดคุยทาความรู้จักกันกับผู้นาชมและผู้เข้าชมด้ วยกันเอง พร้อมทั้งการได้ลองฝึกใช้ประสาท
สัมผัสอื่น ๆ นอกจากการมองเห็นผ่านการชี้นาของผู้นาชม โดยนิทรรศการออกแบบห้องรับรองมาก็
เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ต้องเจอตลอดการชมนิทรรศการไม่ว่าจะเป็น ความ
มืดที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสาคัญที่สุดในนิทรรศการซึ่งความมืดนี้จะเป็นปัจจัยไปสู่การปิดกั้นประสาท
สัมผัสของการมองเห็นและกระตุ้นให้ผู้เข้าชมนาประสาทสัมผัสในส่วนอื่น ๆ ที่เหลือมาใช้ในการชม
นิทรรศการ ทั้งนี้การได้ทาความรู้จักคุ้นเคยกับผู้นาชมและผู้เข้าชมด้วยกันเองก็เป็นส่วนสาคัญตลอด
การเข้าชมนิทรรศการ เนื่องจากผู้เข้าชมจะต้องสื่อสารกันระหว่างผู้เข้าชมเองส่วนผู้นาชมก็จะเป็นผู้ที่
จะนาพาผู้เข้าชมไปสัมผัสกับประสบการณ์ต่าง ๆ ในความมืดตลอดนิทรรศการ ซึ่งความคิดเห็นของ
ผู้นาทางทุกคนก็สอดคล้องกับผู้นาทางอมีนา ที่ว่า “ เวลาที่ผู้เข้าชมอยู่ในนิทรรศการเราจะได้สามารถ
สื่อสารได้ชัดเจน สมมุติถ้าเราถามคาถามไปแต่มีแค่บางคนที่ตอบ แต่เราอยากรู้จากคนอื่นบ้างเราก็
สามารถเรียกชื่อเขา หรือบางครั้งเขาหลงเราก็สามารถตรวจสอบได้ ” (อมีนา ทรงสิริ,สัมภาษณ์ 7
กันยายน 2559)
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการวิจัยเอกสาร ซึ่งได้แก่ การออกแบบประสบการณ์
และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , 2551) กับรูปสัญญะและสัญญะรูปจาก
การวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า รูปสัญญะและสัญญะรูปที่พบสอดคล้องกับการออกแบบประสบการณ์
และแก่นความคิด ซึ่งห้ องรับ รองสามารถสร้างให้ผู้ เข้าชมได้ปรับตัวเข้ากับความมืด และเริ่มสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นาชมกับผู้เข้าชมเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัย ความสนุก ตื่นเต้น
สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย
ห้องสวนสาธารณะ (ขั้นพัฒนาเรื่อง)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารพบว่า มีการออกแบบประสบการณ์ของผู้ชมไว้คือ จาลอง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นประกอบด้วยพุ่มไม้จริง น้าพุ หรือน้าตก สะพานที่ขยับ
แกว่งไปมาได้ ม้านั่ง และพื้นปูด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ปูด้วยก้อนกรวดจริง สนามหญ้า เศษไม้ หรือ
พื้นนุ่ม ๆ คล้ายพื้นดิน มีลมพัดมาจากทุกทิศทาง ทิวทัศน์ตามธรรมชาติจะถูกสร้างเลียนแบบของจริง
โดยอาศัยเทคนิคพิเศษ เช่น เสียงนกร้อง น้าตก สายลมพัดเอื่อย ๆ กลิ่นในธรรมชาติ พื้นที่มีลักษณะ
แตกต่างกันไป ซึ่งจะกระตุ้น การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของผู้ชม ให้พวกผู้เข้าชมสัมผัสสายน้า
พุ่มไม้และต้นไม้ ได้เดินข้ามสะพานนั่งบนม้านั่ง เป็นต้น การใช้เทคนิคพิเศษและอุปกรณ์ประกอบฉาก
ธรรมชาติจะช่วยให้ ผู้ช มสร้ างภาพจินตนาการ และนาพวกเขาเข้าสู้ โ ลกที่ไม่เพียงอาศัยภาพที่ตา
มองเห็น โดยมีแก่นความคิดคือ เปิดประสาทสัมผัสให้พร้อมและกระตุ้นการรับรู้ของผู้ชม (องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551)
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จากการวิเคราะห์สัญรูปพบว่า นิทรรศการในส่วนของห้องสวนสาธารณะถูกออกแบบให้ผู้
เข้าชมสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมือง ซึ่งวัสดุที่ตกแต่งต่าง ๆ เป็นของจริงทั้งหมดซึ่ง
สิ่งแวดล้อมภายในห้องมีความหลากหลายจากรูปลักษณ์และกลิ่นของวัตถุที่จัดแสดง รวมถึงเสียง
บรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่น นอกจากนี้ผู้เข้าชมได้เผชิญกับอุปสรรคในการเดินชมที่เพิ่มมากขึ้นซึ่ง
แตกต่างจากห้องรับรองห้องแรก โดยผู้นาชมจะนาพาผู้เข้าชมได้มาลองสัมผัสกับวัตถุจัดแสดงเพื่อให้
ทราบว่าวัตถุนั้นคืออะไร รวมถึงนาไปประกอบการตั้งข้อสันนิษฐานต่อว่าสถานที่ที่ผู้เข้าชมกาลังรับชม
อยู่นั้นคือที่ใดเนื่องจากผู้นาชมจะไม่ได้บอกมาตั้งแต่ต้นทาให้ผู้เข้าชมจะคุ้นเคยกับการสันนิษฐานหา
คาตอบของลักษณะวัตถุและบรรยากาศห้องที่จัดแสดงซึ่งรูปแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นตลอดการชมจนจบ
นิทรรศการ โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้นาทางซึ่งผู้นาทางทุกคนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกับผู้นาทางอุดม ที่ได้กล่าวแนวทางการนาชมไว้ว่า “ พยายามให้เขาได้ใช้จินตนาการ
และประสาทสั ม ผั ส ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเพราะมั น เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ก็ จ ะฝึ ก ให้ เ ขาได้ สั ง เกต
เปรี ย บเทีย บ เช่น เก้า อี้ 2 ตัว มัน แตกต่างกันยัง ไง ให้ เขาพยายามได้ สั งเกต” (อุดม อ่อนนาเลน,
สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2559) นอกจากนี้ผู้นาชมจะเน้นให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้การสัมผัสเป็นสาคัญใน
ห้องนี้เนื่องจาการสัมผัสนั้นสาคัญมากต่อผู้พิการทางสายตา ซึ่งผู้พิการทางสายตาจาเป็นต้องใช้การ
สัมผัสอย่างมากในชีวิตประจาวัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยเอกสาร ซึ่ง
ได้แก่ การออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิด (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , 2551)
กั บ รู ป สั ญ ญะและสั ญ รู ป จากการวิ เ คราะห์ ข องผู้ วิ จั ย พบว่ า ห้ อ งสวนสาธารณะมี ก ารจ าลอง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่พบได้ตามสวนสาธารณะซึ่งจากการวิจัยเอกสารและสัญญะที่พบจาก
การวิเคราะห์นั้นมีความสอดคล้องกัน โดยทั้งรูปสัญญะและสัญรูปที่พบนั้นเป็นไปตามการออกแบบ
ประสบการณ์และแก่นความคิดของความของนิทรรศการ ยกเว้น สายลมพัด กลิ่นในธรรมชาติ พื้น
ผิวสัมผัสที่ปูด้วยวัสดุจริงที่ไม่พบปรากฏจากการวิเคราะห์สัญญะ
ห้องตลาด (ขั้นภาวะวิกฤต)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารพบว่า มีการออกแบบประสบการณ์ของผู้ชมไว้คือ การ
จาลองบรรยากาศในเมืองและแผงลอยขายของในตลาดภูมิทัศน์ในเมืองประกอบด้วยทางเดินริมถนน
ชุดไฟจราจร และทางม้าลาย กาแพงตึก ถังขยะ ตู้ไปรษณีย์ รถจักรยานยนต์ รถเข็นขายของ เป็นต้น
ผู้เข้าชมจะต้องข้ามถนนมายังแผงขายของริมฟุตบาท สัมผัสประสบการณ์ในเมืองเต็มไปด้วยเสียงรถ
เสียงเครื่องจักรที่กาลังติดเครื่อง ฯลฯ ที่ล้วนแต่ทาให้ผู้ชมสับสนกับทิศทาง พวกเขาจะเริ่มตระหนักว่า
เสียงดังเป็นอุปสรรคกับคนตาบอดขนาดไหน เมื่อเดินอยู่บนทางเท้าประกอบด้วยรถเข็นขายผักชนิด
ต่างๆ ที่มีกลิ่นและรูปลักษณ์ที่หลากหลาย แผงผลไม้ที่ผู้ชมจะได้ลองจับสัมผัสว่ายังสดดีอยู่หรือไม่
แผงเครื่องปรุง ของแห้ง เครื่องอุปโภคอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาหารและไม่เกิดอันตราย เช่น
ช้อน ทัพพี มีเสียงประกอบ เช่น เสียงพ่อค้าแม่ค้า การต่อรองราคา เสียงฝีเท่า และรถเข็นเทียบเคียง
ได้กับความสับสนวุ่นวายของตลาดจริง ๆ โดยมีแก่นความคิดคือ กระตุ้นประสาทสัมผัส รับรู้และจดจา
เพื่อสร้างประสบการณ์เดียวกันกับที่คนตาบอดพบในการดาเนินชีวิตประจาวัน (องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551)
จากการวิเคราะห์สัญรูปพบว่า ห้องตลาดของนิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้นมีฉากที่
จาลองบรรยากาศของย่านชุมชนและตลาดที่อยู่ติดกันซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบัน
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ซึ่งถือว่าเป็นการจาลองบรรยากาศที่ผู้เข้าชมคุ้นเคยซึ่งผู้เข้าชมจะได้พบกับบรรยากาศที่ หลากหลาย
มากยิ่งขึ้นรวมถึงความวุ่นวายโกลาหลที่สามารถสัมผัสได้ผ่านทางเสียงบรรยากาศ กลิ่น วัตถุจัดแสดง
ที่ ไ ด้ สั ม ผั ส โดยผู้ น าชมจะพาผู้ เ ข้ า ชมไปสั ม ผั ส กั บ ประสบการณ์ ที่ ผู้ พิ ก ารทางสายตาต้ อ งเจอใน
ชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยากาศที่วุ่นวายซึ่งจะขัดขวางการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยิน
รวมถึงวัตถุสิ่งของที่มีความหลากหลายและคล้ายคลึงกันซึ่งต้องอาศัยทางการสัมผัสหรือแม้แต่การดม
กลิ่นเพื่อจะแยกแยะลักษณะสิ่งของต่าง ๆ ทั้งนี้ เหตุการณ์เหล่านี้สามารถสร้างกระบวนการคิด การ
สารวจหากปราศจากการมองเห็นโดยตระหนักแล้วว่าไม่เพียงแค่ ประสาทสัมผัสเท่านั้นแล้วจะทาให้
สามารถค้นพบได้ว่าวัตถุจัดแสดงนั้นคือสิ่งใดแต่ต้องอาศัยการเปรียบเทียบของสิ่งของเพื่อหาความ
แตกต่างอีกด้วยสอดคล้องกับผู้นาทาง อมีนา ที่กล่าวไว้ว่า “ ผู้เข้าชมได้เข้าใจว่าคนตาบอดซื้อหา
สิ น ค้า อะไรยั ง ไง แล้ ว เวลาเสี ย งสิ่ งแวดล้ อมรอบข้ า งมี เ สี ย งดั ง ๆ รบกวน มั นต้ องปฏิบั ติตั ว ยัง ไง
ความรู้สึกเป็นยังไงก็ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหู มือ จมูกไปด้วย ” (อมีนา ทรงศิริ, สัมภาษณ์ 7 กันยายน
2559)
จากการวิเคราะห์ ข้ อมูล เปรี ยบเทีย บระหว่ างการวิ จัยเอกสาร ซึ่ง ได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์แ ละแก่น ความคิ ด (องค์ การพิ พิ ธ ภั ณฑ์วิ ทยาศาสตร์แ ห่ งชาติ , 2551) กับรู ปสั ญญะ
และสั ญ รู ป จากการวิ เคราะห์ ของผู้ วิจัยพบว่า สั ญญะที่พ บจากการวิเ คราะห์ ส อดคล้ องไปในทาง
เดียวกับการออกแบบประสบการณ์และแก่นความคิดของนิทรรศการ ซึ่งจาลองบรรยากาศของตลาด
ที่ตั้งอยู่ ในเมือ งเต็มไปด้ว ยความวุ่นวายเพื่อให้ ผู้ ช มได้ สั มผั ส ประสบการณ์และอุปสรรคในการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้พิการทางสายตา
ห้องป้ายรถประจาทาง (ขั้นคลี่คลายปัญหา)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารพบว่า มีการออกแบบประสบการณ์ของผู้ชมไว้คือ ผู้ชม
เดินทางมายังป้ายรถประจาทางเพื่อขึ้นรถโดยสาร (ตุ๊กตุ๊ก) และนั่งลงโดยการบอกของผู้นาทางเมื่อรถ
เริ่มเล่นผู้ชมได้สัมผัสกับลมปะทะ เสียงและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ เสียงของสภาพแวดล้อม
บนท้ อ งถนน ความตื่ น เต้ น และการผจญภั ย ที่ ไ ด้ รั บ จากการนั่ ง รถอั น เกิ ด จากการขั บ ขี่ อั น เป็ น
ลักษณะเฉพาะของรถตุ๊กตุ๊กไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมองเห็นเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องใช้ประสาทสัมผัส
อย่างอื่นด้วยเสียงประกอบในโซนนี้จะเป็นเสียงที่พบบริเวณป้ายรถเมล์เช่น เสียงรถ ชนิดต่าง ๆ โดยมี
แก่นความคิดคือ การผจญภัยในชีวิตประจาวันโดยประสบการณ์การเดินทางโดยใช้รถในระยะเวลา
สั้นๆ (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2551)
จากการวิเคราะห์สัญรูปพบว่าฉากของห้องป้ายรถเมล์สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วนได้แก่
ป้ายรถเมล์ และรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทาง โดยในบรรยากาศของป้าย
รถเมล์ นั้น จะมีความต่ อเนื่องมาจากห้องตลาดซึ่งมีความสอดคล้องกันอยู่แล้ ว ซึ่งป้ายรถเมล์ ก็เป็น
สัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางผ่านขนส่งมวลชนซึ่งสาหรับผู้พิการทางสายตาเองสถาน
ที่นี้ยังค่อนข้างสร้างอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจาวัน เพราะถึงแม้ว่าผู้พิการทางสายตาจะสามารถ
ช่วยเหลือตั วเองได้เพียงใดแต่การขึ้นรถประจาทางก็ยังต้องอาศัยการมองเห็นยังต้องการได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ร่วมทางคนอื่น ๆ ซึ่งสถานการณ์นี้ก็มีการให้ผู้เข้าชมหาคาตอบ หากผู้เข้าชมต้องขึ้นรถ
ประจาทางโดยปราศจากการมองเห็น ในอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ผู้เข้าชมจะได้รับประสบการณ์คือการได้นั่ง
รถตุ๊กตุ๊กที่จะจาลองบรรยากาศให้เสมือนกาลังโลดแล่นไปบนท้องถนนด้วยกลิ่นอายของรถตุ๊กตุ๊กที่จะ
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มีความตื่นเต้นเร้าใจและความสนุกสนาน ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นแต่ก็ยังสามารถสัมผัสได้
จากประสาทสัมผัสอื่น ๆ ผ่านการจาลองบรรยากาศที่มีทั้งเสียง ลม หรือแม้กระทั้งละอองน้าจากเม็ด
ฝน รวมถึงการสร้างบรรยากาศสุดสนุกจากพนักงานขับรถที่จะบรรยายภาพ 2 ฝั่งข้างทางอย่างเป็น
กันเองและสามารถจินตนาการตามได้อย่างไม่ยาก ซึ่งการที่พนักงานขับรถสามารถสร้างบรรยากาศได้
อย่างสนุกสนานและสมจริงได้ก็เนื่องจากมาจากการที่พนักงานขับรถต้องเข้ าใจกลไกของรถตุ๊กตุ๊ก
จาลองเป็นอย่างดีและดึงประสบการณ์ของตนเองที่คุ้นชินมาถ่ายทอดอย่างรื่นไหล ดังที่ผู้นาทางอมีนา
กล่าวว่า “ เราก็ต้องเข้าใจจังหวะตัวรถว่ารถจะเลี้ยวหรือทาอะไร ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เหตุการณ์ที่
บรรยายก็ขึ้นกับประสบการณ์ว่าเราเคยไปเที่ยวหรือรับรู้อะไรมาบ้าง ขึ้นอยู่กับผู้นาชมจะมีจินตนาการ
กับรถนี้ยังไง” (อมีนา ทรงศิริ ,สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2559) ซึ่งก็สอดคล้องกับผู้นาทางทุกคน โดย
ผู้นาทางสิรินาฏ ก็ยังนาเสนอมุมมองที่น่าสนใจคือ “ พี่ก็จะพูดตามเสียงรอบตัวว่ามีเสียงอะไร เจอ
อะไร ถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาพี่ก็จะพูดให้ตรงกับเสียงที่มันดังขึ้นให้มันได้รู้สึกได้ยินแบบนั้นตาม แล้วก็มี
การสมมติสถานที่ ที่ขับผ่าน โดยพี่จะดึงจากจินตนาการของพี่ล้วน ๆ พี่ก็จะจาแบบถ้าฟิตเนส ต้องอยู่
ใกล้อะไร ร้านอุปกรณ์กีฬา ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเราก็จะมีมุขที่วัยรุ่นขึ้น ” (สิรินาฏ ศิริวรรณ,สัมภาษณ์
20 กันยายน 2559)
จากการวิเคราะห์ ข้ อมูล เปรี ยบเทีย บระหว่ างการวิ จัยเอกสาร ซึ่ง ได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์แ ละแก่น ความคิ ด (องค์ การพิพิ ธ ภั ณฑ์วิ ทยาศาสตร์แ ห่ งชาติ , 2553) กับรู ปสั ญญะ
และสัญรูปจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกันระหว่างการออกแบบประสบการณ์
และแก่นความคิดของห้องป้ายประจาทางกับสัญญะที่พบจากการวิเคราะห์ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์
สั ญญะยั งพบสิ่ ง ที่น อกเหนื อออกไปจากการออกแบบคือ การพูดคุย แสดงความเห็ นของผู้ เข้าชม
เกี่ยวกับการขึ้นรถประจาทางหากปราศจากการมองเห็น ซึ่งสัญญะดังกล่าวสร้างความเข้าใจของผู้เข้า
ชมต่ออุปสรรคของผู้พิการและนาไปสู่การช่วยเหลือผู้พิการอย่างเหมาะสม
ห้องดนตรี (ขั้นคลี่คลายปัญหา)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารพบว่า มีการออกแบบประสบการณ์ของผู้ชมไว้คือ เมื่อผู้ชม
เดินเข้าไปในห้องน้าแล้ว ผู้นาชมจะบอกให้ทุกคนยืนเรียงกันและไม่ให้ติดกันเกินไป จากนั้นเชิญผู้ชม
นั่ ง ลงหรื อ นอนราบลงไปกั บ พื้ น กดปุ่ ม เปิ ด เสี ย งที่ อ ยู่ ร อบๆ ตั ว อี ก ด้ ว ย คลื่ น เสี ย งเกิ ด จากการ
สั่น สะเทือนของแหล่ งกาเนิดเสีย งซึ่งทาให้ ผู้ช มได้สั มผั ส กับประสบการณ์อีกแบบหนึ่ง ห้ องโล่ง มี
เสียงเพลงดังผ่านลาโพงที่มีประสิทธิภาพสูงฝังอยู่ใต้พื้นห้อง ซึ่งสั่นสะเทือนเล็กน้อยเพราะเสียงดนตรี
เป็นการเปิดรับประสบการณ์ของร่างกายทุกส่วน ซึ่งมีแก่นความคิด เพื่อเปิดรับประสบการณ์การรับรู้
และความบันเทิงของประสาทสัมผัสในร่างกายทุกส่วน (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ,
2551)
จากการวิเคราะห์สัญรูปพบว่า ห้องดนตรีเป็นผู้ที่ให้ผู้ชมกลับมาสู่ความสงบอีกครั้งโดยฉาก
เป็นการออกแบบในบรรยากาศห้องสตูดิโอมีเก้าอี้สตูให้ผู้เข้าชมได้นั่งสาหรับการชมการแสดงที่จะได้
ยินเพียงแค่เสียงจากการแสดงเท่านั้น ซึ่งการแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงดนตรีแจ๊ส ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้
เข้าชมได้ฟังและพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลังจบการแสดงเพื่อให้ผู้ชมได้จินตนาการภาพ
การแสดงในความมืดผ่านการฟังซึ่งต้องการสะท้อนให้ผู้รับชมได้ตระหนักถึงการได้รับสุนทรียภาพที่
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ปกติแล้วผู้เข้าชมจะได้ จากการมองเห็นเป็นหลักแต่เมื่อปราศจากการมองเห็นแล้วผู้เข้าชมก็สามารถ
ได้รับสุนทรียภาพจากประสาทสัมผัสที่ยังเหลืออยู่ได้
จากการวิเคราะห์ ข้ อมูล เปรี ยบเทีย บระหว่ างการวิ จัยเอกสาร ซึ่ง ได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์แ ละแก่น ความคิ ด (องค์ การพิพิ ธ ภั ณฑ์วิ ทยาศาสตร์แ ห่ งชาติ , 2553) กับรู ปสั ญญะ
และสัญรูปจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า แก่นความคิดของนิทรรศการนั้นสอดคล้องกับสัญญะรูป
และรูปสัญญะที่พบจากการวิเคราะห์ นั้นคือการที่ผู้ชมรับประสบการณ์ความบันเทิงและสุนทรียภาพ
ผ่ า นประสาทสั ม ผั ส อื่ น ๆ ที่ ยั ง เหลื อ อยู่ แต่ ส าหรั บ การออกแบบนิ ท รรศการนั้ น มี ค วามขั ด แย้ ง
กับสัญญะที่พบ เนื่องจากสัญญะจากการวิเคราะห์ไม่พบการได้รับประสบการณ์จากการสั่นสะเทือน
ของแหล่งกาเนิดเสียงตามที่ปรากฏในการออกแบบประสบการณ์ผู้เข้าชมของนิทรรศการ
ห้องบาร์ (ขั้นยุติเรื่องราว)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารพบว่า มีการออกแบบประสบการณ์ของผู้ชมไว้คือ เมื่อผู้ชม
เดินเข้าไปในห้องแล้วผู้นาชมพาทุกคนไปที่บาร์ บาร์เทนเดอร์แนะนาเมนู ผู้ชมสั่งเครื่องดื่มและขนม
เมื่อชาระเงินและทอนเงินแล้วผู้ชมเดินถือของเดินตามผู้นาชมไปนั่งที่โต๊ะ ระหว่างทานขนมผู้ชมได้
พูด คุย กับ ผู้ น าชมในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ชี ว ประวั ติ การเอาชนะอุ ป สรรค ชอบอะไรบ้า ง รู้ จัก ใคร และ
ชีวิตประจาวัน คาถามหลัก ๆ เหล่านี้จะนาไปสู่การพูดคุย สร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจและเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดโดยปราศจากอคติ ผู้ชมบางคนอาจไม่อยากกลับไปแต่
สุดท้ายทุกคนต้องลุกออกจากบาร์ โดยมีแก่นความคิดคือ เพื่อนสร้างบทสนทนาสนทนาที่เป็นบทสรุป
อันจะเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนตาบอดและคนตาดี (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ, 2551)
จากการวิเคราะห์สัญรูปพบว่า ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสบรรยากาศจากเสียงรอบข้างที่สร้างขึ้น
ให้เสมือนกับร้านอาหาร บาร์ หรือคาเฟ่ โดยมีพนักงานต้อนรับอยู่ 2 คนเพื่อรอรับรายการอาหารซึ่ง
บาร์ได้ทาการขายขนมและเครื่องดื่มในราคามาตรฐานและสามารถนาเงินที่เตรียมมาซื้อได้จริง ๆ
รวมถึงมีการจ่ายเงินทอนเงินโดยปราศจากการมองเห็ นของพนักงาน แต่พนักงานก็สามารถหยิบ
อาหารและเครื่องดื่มให้อย่างถูกต้องรวมถึ งการทอนเงินให้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งก็ให้เห็นข้อสงสัย
และความแปลกใจให้แก่ผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้ชมได้ลองเปิดประสบการณ์การรับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มในความมืด ทั้งนี้จากที่ผ่านมาทุกส่วนของนิทรรศการ สามารถสร้างข้อสงสัย
คาถามต่าง ๆ มากมายให้ผู้เข้าชม ซึ่งข้อสงสัยที่เป็นที่นิยมซักถามหรือผู้นาชมได้เป็นผู้บอกเฉลยด้วย
ตัวเองก็คือ ผู้นาชมนั้นเป็นผู้พิการทางสายตาซึ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากการนาชมผู้นาชมได้นาชมอย่างคล่องแคล่วเสมือนสามารถมองเห็นในความมืด และก่อให้เกิด
ข้อซักถามอื่น ๆ อีกมากมายตามมาโดยผู้นาชมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมซักถามได้ทุกข้อสงสัยโดยไม่มี
ข้อแม้ใด ๆ ซึ่งคาถามส่วนใหญ่ก็จ ะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาและข้อมูล ชีวิต
ส่วนตัวของผู้นาชม ผู้นาทางสิรินาฏเล่าถึงแนวการถามตอบข้อสงสัยระหว่างผู้เข้าชมไว้ว่า “แล้วแต่เขา
ถามเลย เขาถามอะไรมาเราก็จะตอบ เรามาตรงนี้เท่ากับเราขายประวัติตัวเองแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเขา
ถามอะไรมาพี่ตอบหมด การที่เรามาทางานตรงนี้เท่ากับพี่ยอมขายประวัติตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจ
และปรับทัศนคติ แล้วไม่ต้องเกรงใจ พูดได้เลยว่าเราคือคนตาบอดใช้คาอะไรก็ได้ ” (สิรินาฏ ศิริวรรณ
,สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2559) ผู้นาทางอุดมยังมีมุมมองที่น่าสนใจไว้ว่า “การพูดคุยสอบถามก็จะเป็น
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การสร้างความเข้าใจเรี ยนรู้ ซึ่งกัน และกัน บางทีผู้ เข้าชมเขาก็อยากจะเรียนรู้ห รือถามในสิ่งที่เขา
อยากจะรู้โดยตรง” (อุดม อ่อนนาเลน,สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2559) ทั้งนี้ ผู้นาชมตอบข้อซักถามของ
ผู้ ช มพร้ อ มทั้ ง สอดแทรกการพู ด เพื่ อ สร้ า งก าลั ง ใจแก่ ผู้ เ ข้ า ชมผ่ า นความรู้ สึ ก ของผู้ น าชมเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการตอบข้อซักถามของผู้นาทางอุดมที่ว่า “ก็จะมีการให้กาลังใจ ผมก็จะมีเรื่องเล่าของ
ผมที่จะช่วยให้เขามีกาลังใจการใช้ชีวิตอย่างผมพิการภายหลัง แต่ผมคิดว่าบางทีปัญหาอุปสรรคที่เขา
เคยเจอมาบางทีมันก็อาจจะหนักกว่าก็ได้ถ้าเทียบกับเรา” (อุดม อ่อนนาเลน,สัมภาษณ์ 7 กันยายน
2559) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้นาทางอมีนาที่ว่า “พี่อยากให้ได้มากที่สุดก็คือ ให้เขาเห็น
คุณค่าในตัวเอง ว่าสิ่งที่เขามีมันสมบูรณ์กว่าคนอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วเขาจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นมัว
แต่ไปนั่งท้อแท้กับปัญหาเล็กๆน้อยไปเพื่ออะไร” (อมีนา ทรงสิริ,สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2559)
จากการวิเคราะห์ ข้ อมูล เปรี ยบเทีย บระหว่ างการวิ จัยเอกสาร ซึ่ง ได้แ ก่ การออกแบบ
ประสบการณ์แ ละแก่น ความคิ ด (องค์ การพิพิ ธ ภั ณฑ์วิ ทยาศาสตร์แ ห่ งชาติ , 2553) กับรู ปสั ญญะ
และสัญรูปจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า แก่นคgวามคิดของนิทรรศการนั้นสอดคล้องกับสัญญะรูป
และรูปสัญญะที่พบจากการวิเคราะห์ทุกประการ
2. แก่นเรื่องของนิทรรศการบทเรียนในความมืด
นิทรรศการบทเรียนในความ มีเป้าหมายทางสังคมได้แก่ 1 )การสร้างประสบการณ์ร่วมแก่
ผู้เข้าชมเพื่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนความคิด (Reflection) 2) การลดปัญหาความเหลื่อมล้าทาง
สังคม 3) การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจในปัญหาของผู้พิการ 4) การ
เปลี่ ยนทัศนคติจ ากความสงสารเวทนาเป็นความชื่นชมเคารพในตัว ผู้พิการ (วรินทรา ศิริสุทธิกุล ,
2557) ซึ่ง เป็ น รู ป แบบของแก่ น เรื่ องแบบแนวคิ ด (idealism) จากการแบ่ งประเภทของแก่น เรื่ อ ง
(J.S.R. Goodland, 1971) คือ การต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมของผู้พิการทางสายตา
3. ความขัดแย้ง
1) ความขัดแย้ งภายในจิตใจ ทัศนคติที่มีต่อผู้ พิการทางสายตา ความเวทนาสงสารและ
ความไม่เข้าใจที่มีต่อผู้พิการทางของผู้เข้าชมทาให้เกิดข้อสงสัยมากมายตลอดการรับชม
นิทรรศการเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ชีวิตในความมืดของผู้พิการทางสายตา
2) ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม ความมืดเป็นอุปสรรคสาคัญของผู้เข้าชมเนื่องผู้เข้าชมไม่
คุ้น ชิน กับ ความมืดสนิทที่ไม่ส ามารถมองเห็นอะไรได้เลยในนิทรรศการซึ่งจะเกิดขึ้น
ตลอดการเข้าชมนิทรรศการ
4. ตัวละคร
ผู้เข้าชม นอกจากเป็นผู้รับสารแล้วก็ยังเป็นตัวละครหนึ่งที่สาคัญในนิทรรศการด้วยเช่นกัน
เนื่ องจากในการเข้าชมต่อ รอบ สามารถมีผู้ เ ข้าชมได้ ไม่เ กิน 8 คน ซึ่ งก็จ ะเกิ ดการพูด คุยสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระหว่างการเช้าชมกับผู้นาทางรวมถึงผู้เข้าชมด้วยกันเอง
ผู้นาทาง ถือว่าเป็นตัวละครสาคัญที่จะนาพาผู้เข้าชมไปพบกับประสบการณ์ในความมืด
ผู้นาทางจะคอยนาทางและช่วยเหลือผู้เข้าชมได้ตลอดการชม ให้ข้อมูลต่าง ๆ ภายในนิทรรศการ โดย
ผู้นาทางสิรินาฏยังให้ข้อคิดเห็นที่นามาสนับสนุนความสาคัญของผู้นาทางที่มีต่อผู้เข้าชมไว้ว่า “คือเรา
ต้องพยายามทาให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดผู้นาชม เพราะเวลาผู้เขาชมอยู่ในความมื ดเราคือความมั่นใจ
ของเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทาให้ผู้ชมรู้สึกว่าผู้นาชมหายไป พี่จะทบทวนตัวเองว่าวันนี้ไม่ผ่าน” (สิริ
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นาฏ ศิริวรรณ, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2559) นอกจากนั้นผู้นาทางยังต้องเป็นผู้ตอบข้อซักถาม
แลกเปลี่ยนมุมมองของผู้พิการทางสายตา โดยผู้นาทางจะไม่ได้ทาการบอกว่าตนเองเป็นผู้พิการทาง
สายตาซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อการสื่อสารกับผู้เข้าชมในนิทรรศการซึ่งผู้นาทางนวพร ได้ให้
ข้อมูลว่า “ก็ทาตัวแบบปกติคะ เขาก็จะคิดว่าเรามองเห็นอยู่แล้ว หรือบอกว่าเราใส่แว่นบ้างเพราะเรา
เดินถูก” (นวพร กุลบก, สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2559) ซึ่งสอดคล้องกับผู้นาทางที่ทาการสัมภาษณ์
ทุกคนโดยผู้นาทางอมีนายังให้ข้อคิดเห็นที่สามารถสนับสนุนผู้นาทางผู้นาทางนวพรว่า “ในส่วนนี้เราก็
แสดงออกเป็นปกติของเรา แต่อาจจะเพราะว่า เขาอาจจะไม่ได้คลุกคลีกับคนตาบอดในชีวิตประจาวัน
เขาก็จะมีแง่มุมในความคิดของเขาเองว่าคนตาบอดน่าจะเป็นแบบนู้นแบบนี้ บางคนก็คิดว่าคนตาบอด
ไม่น่าจะพูดเก่งพูดเป็น ขนาดนี้ แต่เราก็แสดงออกเป็นปกติของเรา” (อมีนา ทรงสิ ริ, สั มภาษณ์ 7
กันยายน 2559)
พนักงานขับรถ ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาจะทาหน้าที่เป็นผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กในส่วนของห้อง
ป้ายรถประจาทาง (Bus stop) ซึ่งจะเป็นผู้พาผู้เข้าชมไปพบกับประสบการณ์การนั่งรถที่ปราศจากการ
มองเห็ น แต่ ส ามารถรั บ รู้ ไ ด้ท างประสาทสั ม ผั ส อื่ น ๆ โดยพนัก งานขับ รถจะเป็น คนบรรยายภาพ
บรรยากาศสอดคล้องกับเสียงบรรยากาศ การสั่นของรถ ละอองน้า และการพัดของลม รวมถึงชักจูง
ให้ผู้เข้าชมมีอารมณ์ร่วมอย่างสนุกสนานตื่นเต้นและเป็นกันเอง
พนักงานที่บาร์ ซึ่งจะเป็นผู้พิการทางสายตา โดยจะมีด้วยกัน 2 คนจะคอยช่วยกันทาหน้าที่
เป็น บริ กรในการบริ การผู้ เข้าชมในการรับรายการอาหารและเครื่องดื่ มรวมถึงการคิดเงินที่เครื่อง
แคชเชียร์
5. บทสนทนา
บทสนทนาที่เกิดขึ้นในนิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้นเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้เข้าชม
นิทรรศการกับผู้นาชมนิทรรศการ ทั้งในลักษณะที่ผู้นาชมถามตอบข้อสันนิษฐานของผู้เข้าชม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกระหว่างกันซึ่งมีปัจจัยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลทั้งผู้นาทางและผู้เข้าชม
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้นาทางอุดมที่ว่า “มันคือการเรียนรู้ซึงกันและกันนะ ไม่ใช้แค่ผู้เข้าชม
เรียนรู้กับเรานะ เราก็เรียนรู้จากผู้เข้าชมด้วย ซึ่งจริง ๆ รูปแบบความสนุกมุขตลกมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ
ผู้นาชม โดยของผมจริง ๆ แล้วมันขึ้นวัยผู้เข้าชมด้วยนะ บางทีบางมุขไม่ควรใช้กับวัยนี้หรือทาให้ดูเล่น
เกินไป แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นได้เต็มที่ ” (อุดม อ่อนนาเลน ,สัมภาษณ์ 7 กันยายน
2559)
6. มุมมองการเล่าเรื่อง
มุมมองการเล่าเรื่องในนิทรรศการบทเรียนในความมืดมีรูปแบบมุมมองที่เป็นกลาง (The
Objective) เป็นมุมมองที่ผู้สร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการนาเสนอซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าชมเป็นผู้ตีความเองอย่างลึกซึ้ง
7. สัญลักษณ์พิเศษ
จากการวิ เ คราะห์ สั ญ ญะทั้ ง หมดพบว่ า บทสนทนาระหว่ า งผู้ เ ข้ า ชมและผู้ น าชมใน
นิทรรศการเป็ น สัญลั กษณ์พิเศษที่ปรากฏ ซึ่งเกิดการทาซ้าในรูปแบบเดิมในทุกห้ องจัดแสดงของ
นิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้นก็คือลักษณะที่ผู้นาชมถามตอบข้อสันนิษฐานของผู้เข้าชม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกระหว่างกัน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืด จากการวิเคราะห์และ
ศึกษาข้อมูลพบว่า
รูปแบบสื่อของนิทรรศการบทเรียนในความมืดมีการออกแบบนิทรรศการออกเป็น 6 ห้อง
ได้แก่ 1) ห้องรับรอง 2) ห้องสวนสาธารณะ 3) ห้องตลาด 4) ห้องรถประจาทาง 5) ห้องดนตรี 6) ห้อง
บาร์ ซึ่งในแต่ละห้องก็มีแก่นความคิดที่ต้องการจะสร้างประสบการณ์และกระตุ้นการรับรู้ในความมืด
ผ่านประสาทสั มผั ส ที่เหลืออยู่ ได้แก่ การได้ยิน การสั มผั ส การดมกลิ่น และการรับรส เนื่องจาก
พฤติกรรมการรับรู้เป็นผลเนื่องมาจาการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรั บสัมผัส ซึ่งเรียกว่าเครื่องรับ (Sensory)
ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เมื่อเครื่องรับหรืออวัยวะรับสัมผัส สัมผัสสิ่งเร้า เรา
จะเกิดความรู้สึกแล้วส่งความรู้สึกนั้นไปตีความ หรือแปลความหมายกลายเป็นการรับรู้ วิวรรธน์
จันทร์เทพย์ (2548) ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนประตูด่านแรกที่จะนาไปสู่พฤติกรรมอื่น ๆ
ที่จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได้ โดยผลการวิเคราะห์สัญญะนิทรรศการบทเรียนแห่งความ
มืดพบว่ามีปัจจัยได้สิ่งเร้าภายนอกซึ่งเกิดจากการออกแบบนิทรรศการ ได้แก่ ความแปลกใหม่และสิ่งที่
มีลักษณะตัดกัน นั้นก็คือความมืดภายในนิทรรศการ โดยการเปลี่ยนแปลงทาให้สิ่งเร้าผิดปกติไปจาก
เดิมที่คุ้นเคยหรือสิ่งที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งปกติทั่วไป จะสามารถสร้างความสนใจได้ดี วิวรรธน์
จันทร์เทพย์ (2548)
รูปแบบสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดมีการออกแบบเนื้อหาสารตามโครงเรื่อง
ผ่านรูปแบบดังนี้ ห้องรับรองเป็นขั้นเริ่มเรื่อง ห้องสวนสาธารณะเป็นขั้นพัฒนาเหตุการณ์ ห้องตลาด
เป็ นขั้น ภาวะวิกฤต ห้องรถประจาทางและห้ องดนตรีเป็นภาวะคลี่คลาย และห้องบาร์เป็นขั้นยุติ
เรื่องราว
ในการจัดแสดงนิทรรศการแต่ละครั้งผู้ชมจะเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ โดยการเรียนรู้ในนิทรรศการบทเรียนในความมืดนั้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2548) ที่ได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ชมในการชมนิทรรศการไว้
3 ปัจจัยด้วยกันได้แก่ 1) ผู้ชมหรือผู้เรียน ซึ่งผู้ชมหรือผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ
ด้าน วุฒิภาวะและความพร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สังคมวัฒนธรรมและประเพณี สภาพสังคม วิถี
ชีวิต ความเชื่อ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และความสนใจ โดยจากผลวิเคราะห์สัญญะพบว่า
ส่วนประกอบที่สาคัญในนิทรรศการนั้นก็คือ ตัวละคร เนื่องจากการสื่อสารของนิทรรศการต้องอาศัย
การนาชมจากผู้นาชม รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนสะท้อนความคิด
ของผู้ เ ข้าชมเพื่อให้ ส ามารถเกิดการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติที่มี ต่อผู้ พิ การ โดยทั้ งนี้การสื่ อสารของ
นิทรรศการจะประสบความสาเร็จได้ก็ต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ ทาความรู้จักระหว่างกันของผู้นาชม
และผู้เข้าชมตั้งแต่เริ่มนิทรรศการในห้องรับรอง เนื่องจาก เพื่อนร่วมกลุ่มและผู้นาชมคือสิ่งแวดล้อมที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการจัดการจัดกลุ่มผู้ชมเพื่อนเข้าชมพร้อมกันเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม
แบบหนึ่งให้แก่ผู้ชมโดยมองว่ากลุ่มผู้ชมที่เข้าชมและผู้นาชมนิรรศการเป็นสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าชมแต่ละคนเนื่องจากภายในห้องนิทรรศการนั้นมืดสนิทเป็นสถานการณ์ที่ผู้ชม
แต่ละคนไม่คุ้นเคยการมีปฏิสั มพันธ์ร่วมกันของกลุ่มผู้ชมและผู้นาชมจึงมีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ร่วมกัน วรรษมน ใจกระจ่าง (2556) 2) เนื้อหาและกิจกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเนื้อหา
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และกิจกรรมในการจัดนิทรรศการ ความยากง่ายของเนื้อหา ความหมายของเนื้อหา ความสอดคล้อง
ของเนื้อหากับกิจกรรม ความยาวของเนื้อหา โดยผลการวิเคราะห์สัญญะพบว่า เนื้อหาที่สื่อสารเป็น
เนื้อหาที่ใกล้ตัวและพบเจอได้ในชีวิตประจาวันแต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเป็นการที่
ต้องการให้ ผู้ ช มเปลี่ ย นทัศนคติที่มีต่อผู้ พิการจากเวทนาสงสารเป็นยอมรับเข้าใจซึ่งผู้ จากผลการ
วิเคราะห์สัญญะ นิทรรศการสามารถสร้างการยอมรับและเข้าใจในผู้พิการทางสายตา ทั้งนี้จากผล
การศึกษายังไม่สามารถยืนยั นได้ว่าผู้เข้าชมปราศจากการสงสารเวทนาผู้ พิการทางสายตาหรือไม่
เนื่องจากเป็นการศึกษาจากมุมมองผู้ส่งสาร อีกทั้ง วรรษมน ใจกระจ่าง (2556) ยังนาเสนอแง่มุมที่
น่าสนใจไว้ว่า การทาความเข้าใจกับความแตกต่างของคนในสังคมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทา
ความเข้าใจ ซึ่งบริบททางสังคมและวุฒิภาวะของผู้ชมมีผลต่อการทาความเข้าใจเนื้อหาในนิทรรศการ
3) เทคนิ คการน าเสนอ การน าเสนอที่ ดีควรมี ขั้นตอนต่ อเนื่องเร้ าความสนใจมาจากขั้น ตอนการ
วางแผน ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ การเลื อ กเนื้ อ หาและกิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ สื่อ และบรรยากาศ ความชัดเจนถูกต้อง โดยผลการวิเคราะห์สัญญะโครงเรื่อง
และฉาก พบว่า การออกแบบประสบการณ์ผู้เข้าชมสอดคล้องกับสัญญะที่ปรากฏมีเพียงรายละเอียด
บางส่ ว นจากการออกแบบประสบการณ์ที่ไม่ส ามารถพบสั ญญะที่ออกแบบไว้ โดยการนาเสนอมี
เทคนิคที่สามารถเร้าความสนใจต่อเนื่องจากจุดเริ่มเรื่องสู่การพัฒนาเรื่องราวและขั้นวิกฤตจนสามารถ
คลี่คลายปมปัญหาของเรื่องในที่สุดตามลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่อง(Narration convention) (อุมา
พร มะโรณีย์ , 2551:31) นอกจากนี้ยังพบปรากฏเทคนิคการนาเสนอจากผลการศึกษาสัญญะบท
สนทนาซึ่งเป็นส่วนเดียวกับสัญลักษณ์พิเศษ โดยจากผลการศึกษาสัญญะบทสนทนาพบว่า เป็นการ
พูดคุย แลกเปลี่ ยนทัศนคติร ะหว่างกันของผู้เข้าชมและผู้ นาชมซึ่งเป็นผู้ พิการทางสายตา สามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อผู้พิการทางสายตาได้สอดคล้องกับ ตามทรรศนะของ Taylor
(อ้างถึงใน Mezirow and others, 1990) ที่กล่าวเกี่ยวกับ การเสวนา (Dialogue) ไว้ว่า รูปแบบการ
เสวนา หรือการพูดคุยระหว่างกัน ช่วยให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และเป็นขั้นตอนในการ
สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืดให้
ความส าคั ญ กั บ สั ญ ญะที่ มี ค วามส าคั ญ และเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการสื่ อ สาร อยู่ 2 ปั จ จั ย นั้ น ก็ คื อ
สภาพแวดล้อม และ ตัวบุคคลเนื่องจากสภาพแวดล้อมในนิทรรศการเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดของการ
ออกแบบนิทรรศการในการกระตุ้นการรับรู้ของผู้ชมซึ่งสามารถกาหนดและควบคุมรูปแบบได้ ส่วน
ปัจจั ยใจตัวบุ คคลซึ่งได้แก่ ผู้ เข้าชมและผู้นาชมในนิทรรศการ นั้นมีส่วนสาคัญในทุกกระบวนการ
สื่อสารของนิทรรศการ เพราะต่างทาหน้าที่เป็นผู้รับสารและส่งสารไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้แน่นอน ทาให้ในการทาการสื่อสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจะประสบ
ความสาเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าวด้วยเป็นส่วนสาคัญ
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ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาที่ได้เป็นผลการศึกษาในมุมมองผู้ส่งสารซึ่งสามารถนาไปต่อยอดการศึกษาใน
อนาคตในมุมมองของผู้รับสารเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสื่อสารรวมถึงผลการศึกษา
น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์รวมถึงองค์ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวของกับผู้พิการ
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การสังเคราะห์งานวิจัยในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทย
RESEARCH SYNTHESIS ON THE COMMUNITY STRENGTHENING IN THAILAND
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทย
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 2) ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน และ 3) แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย จานวน
10 เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาในชุมชนเป็น
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการขาดความรู้หรือจิตสานึก จนกระทั่งเป็นชุมชนที่อ่อนแอ
ปัจจัยภายในที่ช่วยผลักดันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง อาทิ ผู้นาชุมชน การมีส่วนร่วม และทุนทาง
สังคม เป็นต้น อีกทั้งยังอาศัยปัจจัยภายนอกช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดกิจกรรมในทาง
ปฏิบั ติห ลากหลายรู ป แบบที่มีเป้ าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน อาทิ กิจกรรมการพึ่งตนเอง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มดูแลการเงิน และกลุ่ม สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี เป็นต้น และสามารถพัฒนาชุมชนจนเป็นต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็งในปัจจุบันนี้ได้
คาสาคัญ: การสังเคราะห์ ชุมชนเข้มแข็ง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ABSTRACT
This research aimed to synthesis the researches on the community
strengthening in Thailand, including 3 aspects: 1) the problems in communities, 2) the
factors to strengthening communities, and 3) the guideline to solve their problems.
The data were collected through 10 researches and were analysed by descriptive
method. Research results found that the problems in communities had effected from
globalization and the lack of knowledge or conscious mind, until they were become
weak communities. Internal factors had pushed the strengthening communities, such
as community leader, participation, and social capital. External factors had affected
the strengthening communities that making several activities for solving their problems,
such as self-sufficient activities, conservation of natural resources, social order,
community finance group, and cultural heritage group. Finally, those communities had
become the strengthening communities in the present.
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บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาจากการที่เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อ
แรงงานภาคเกษตรหลั่งไหลเข้าสู่แหล่งงานในเมืองทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างต่อเนื่อง การ
ขาดแผนรองรับที่ดีก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็น สัญญาณเตือนให้เราต้องหั นมาทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศให้ส อดคล้ องกับสภาพของ
สังคมไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 2)
“ชุมชนเข้มแข็ง ” เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นภายใต้การขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วของ
สังคมเมืองที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่และนามาซึ่งภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 8 มองเห็ นปั ญหาทางด้า นเศรษฐกิจ ที่ส่ งผลต่ อ
ประชาชนทั่วไป ทาให้ ประเด็น ในเรื่องชุมชนเข้มแข็งถูกกล่าวถึงมากในขณะนั้น เพื่อเป็นอีกแนว
ทางเลือกหนึ่งและเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศที่กาลังเผชิญหน้ากับปัญหาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะทาลายคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศได้
ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่สามารถจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยมีปัจจัยที่
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการมีผู้นาที่มีศักยภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
บนพื้นฐานค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม รวมไปถึงเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกัน โดยแต่ละ
ชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่ คลายจัดการปัญหาได้ด้ว ยตนเองภายใต้ความร่ว มมือและ
สนับสนุนจากปัจจัยภายใน ได้แก่ องค์กรทางสังคมและปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ
จากการศึก ษาความหมายชุม ชนเข้ มแข็ ง ของโกวิ ท ย์ พวงงาม (2553) และส านั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2558) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความเข้มแข็งของชุมชนคือ การที่ประชาชน
รวมตัวกัน มีบทบาทในการจัดการและแก้ไขในเรื่องต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยอาศัยกลุ่มหรือองค์กร
ชุม ชน เครื อ ข่า ยที่ มีก ระบวนการหรื อ กิ จกรรมหลากหลายที่ แสดงถึ งการช่ ว ยเหลื อ กั น เพื่ อ เกิ ด
ประโยชน์ร่วมกัน มีความรักและเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในชุมชนรวมถึงชุมชนอื่นๆ ด้วย เทพธิดา
บัวเลิง (2552) ยังนิยามความหมายของชุมชนเข้มแข็งได้ใกล้เคียงว่า การรวมตัวกันแก้ไขปัญหานั้นจะ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ดีขึ้น สะท้อน
ให้เห็นว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ ที่มาพร้อมกับพลังของกระแสโลกาภิวัตน์ใน
ปัจ จุบั น มีอิทธิพลต่อการแทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสั งคม อันเป็นผลให้ เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อตระเตรียมตนเองให้พร้อมต่อการเผชิญกับการพัฒนาหรือการขยายตัว
จากภายนอกจนสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้
นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2553) ยั ง ได้ อ ธิ บ ายด้ ว ยว่ า ความส าเร็ จ ของชุ ม ชนต้ อ งมี
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันทั้งความรู้คือ การได้รับข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงและต้องเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดองค์กรหรือองค์กร
ชุมชนที่เกิดขึ้นนั้ น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเพื่อความยั่งยืนของชุมชนต่อไป

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

819

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามี
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งเป็นจานวนมาก ทั้งศึกษาในชุ มชนที่ประสบความสาเร็จและไม่
ประสบความสาเร็จ ผู้วิจัยมองว่างานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งเป็นการศึกษาที่มี
คุณค่าหากได้นามาสังเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ร่วมกันในประเด็นต่างๆ และน่าจะเป็นประโยชน์แก่การ
ทาความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องชุมชนเข้มแข็งและจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้วิจัยในแง่มุมอื่นๆ ต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์งานวิจัยในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทย
โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วไปที่เรียนรู้แนวทางความเข้มแข็งและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ความเหมาะสมหรือชุมชนพยายามดึงความเป็นตัวตนของชุมชนที่มีความสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นจุด
สนใจได้ ยังเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะปรับวิธีการและรูปแบบโดยเน้นชุมชนเป็นหลักและหา
ช่องทางใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนชุมชน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนที่จะทา
การวิจัยมุมมองใหม่หรือหลักการที่ จะเสนอให้ชุมชนพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและเกิดประโยชน์
สูงสุดเช่นกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 2) ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ 3)
แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน
วิธีการวิจัย
การคัดเลือกงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งที่ประสบความสาเร็จ จานวน 10 เล่ม ผู้วิจัยมี
เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กเลื อกงานวิจั ย แบบการกระจายตั ว ในทุก ภาคของประเทศไทย ประกอบด้ ว ย
งานวิจัยระดับปริญญาเอก 1 เล่ม ปริญญาโท 6 เล่ม บทความวิชาการ 2 เล่ม และรายงานการวิจัย 1
เล่ม คัดเลือกงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุมชนตัวแบบอย่างที่ดีที่สามารถแก้ไข
ปัญหาชุมชน มีกระบวนการและปัจจัยที่ทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้ จึงเป็นชุม ชนต้นแบบที่ได้รับ
รางวัลและเป็นชุมชนตัวอย่างให้กับชุมชนแห่งอื่นที่ประสบปัญหา สามารถนาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนให้บรรลุผลสาเร็จได้ งานวิจัยทั้ง 10 เล่ม ได้แก่
1. ปริญญา สิงห์เรือง. (2551). ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาบ้านดอนหมู ตาบลขามเปี้ย
อาเภอตระการพื ช ผล จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี . วิท ยานิ พ นธ์ ศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศาสตร์และการพัฒนา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
2. สาวิณี รอดสิน. (2554). ชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านปางจาปี ตาบลห้วย
แก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
3. ปุณณภา แม้นพยั คฆ์. (2554). การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการจัดการปัญหา
การเกษตรของชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแม้โจ้.
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4. วิธาน นัยนานนท์. (2552). ทุนทางสังคมกับกระบวนการสืบทอดผู้นาชุมชนเข้มแข็ง :
กรณี ศึ ก ษาบ้ า นจ ารุ ง ต าบลเนิ น ฆ้ อ อ าเภอแกลง จั ง หวั ด ระยอง. วิท ยานิ พ นธ์พั ฒ นาชุ ม ชน
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
5. นิติ ปีกนุช. (2556). การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชน
บ้ า นตี น เป็ ด ต าบลล าภี อ าเภอท้ า ยเหมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา. วิ ท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
6. สุทัศน์ บุญโฉมและพหล ศักดิ์คะทัศน์. (2553). ทุนกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษา
กรณีหมู่บ้านคาปลาหลาย อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น . รายงานการวิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตขอนแก่น.
7. ศักดิ์สกุล บุญมา. (2552). การสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านเกาะ
พิทักษ์ ต าบลบางน าจื ด อาเภอหลัง สวน จังหวัดชุ มพร. วิทยานิพนธ์ศิล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
8. วิทยา จันทร์แดงและจานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. (2555). “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” สักทอง:
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 18 (2): 23-40. .
9. วิสุทธ์ บิลล่ าเต๊ะ. (2554). กระบวนการดารงอัตลักษณ์ มุสลิมกับการสร้ างชุมชน
เข้ ม แข็ ง : กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนมั ส ยิ ด บ้ า นเหนื อ ต าบลคู เ ต่ า อ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ.
10. พิมล พูพิพิธ. (2553). “วิถีการดารงชีวิตและปัญหาของชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ”
วารสารวิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 13 (1): 40-49.
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย เลื อ กวิธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้อ หา (Content Analysis) เป็น การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล จาก
เอกสารงานวิจัยทั้ง 10 เล่ม โดยเริ่มต้นจากการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) จาก
เอกสารและประกอบกับเอกสารอื่นๆ ที่ได้เลือกนามาสังเคราะห์ โดยมีการแบ่งประเภทเนื้อหาและ
เปรียบเทียบเนื้อหาในประเด็นเฉพาะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น และทาการวิเคราะห์โดย
จาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) จาแนกข้อมูลเป็นชนิดต่างๆ แล้วนาข้อมูลจัดเรียงตาม
หมวดหมู่ให้เป็นระบบและประเภท เพื่อทาการวิเคราะห์เนื้ อหา จากนั้นนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วย
การบรรยายเนื้อหาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยความเข้มแข็งของชุมชนในประเทศไทย แบ่งเป็น 3
ประเด็น ได้แก่ 1) สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 2) ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และ 3) แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
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สภาพปัญหาที่เกิดขึนภายในชุมชน
การสังเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้ง 10 แห่ง สามารถแบ่งสภาพปัญหาได้ 2
ประเด็น คือ ผลกระทบที่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์ และการขาดความรู้หรือจิตสานึกในชุมชน ดังนี้
1. ผลกระทบที่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์
จากการสังเคราะห์งานวิจัย ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ ผลจากสภาพปัญหาที่ชุมชนเคยประสบ
มาแล้ ว ทั้ ง 10 แห่ ง พบว่า งานวิจั ยเกี่ ยวกับชุม ชนเข้มแข็งจานวน 8 เล่ ม มีส ภาพปัญหาที่ได้รั บ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทาให้สภาพวิถีของชุมชนดั้งเดิมเปลี่ยนไป ซึ่งได้รับผลกระทบใน
ด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมหรือความสัมพันธ์ภายในชุมชน วัฒนธรรมประเพณีที่เริ่ม
เลือนหาย รวมไปถึงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลายและกาลังจะหมดไปเช่นกัน โดยอธิบายได้
จากบริบทชุมชนในอดีตเปรียบเทียบกับบริบทชุมชนในปัจจุบัน
1) บริบทชุมชนในอดีต พบว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละด้าน แต่โดยภาพรวมจะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีความเป็นเครือญาติ เป็น
พี่เป็นน้อง และจะให้ความเคารพต่อระบบอาวุโส อีกทั้งคนในชุ มชนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
พร้อมที่จะช่วยเหลือต่อกัน พึ่งพาอาศัยกันได้ องค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นทุนของสังคมในรูปแบบ
หนึ่ง
ด้านระบบเศรษฐกิจ มีการผลิ ตและบริโ ภคเครื่องใช้และอาหารขึ้นเอง หรือใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนผลผลิตภายในชุมชน ยังเป็นสังคมเกษตรกรรม อาชีพหลักคือทาการเกษตร เพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ พึ่งพาธรรมชาติ และการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชนบทยังคงต้องพึ่งพิงแหล่งทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้าเพื่อใช้
เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชน และยังเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิต
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และเป็นกิจกรรม
ที่ทาร่ ว มกัน สร้ างความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญของสั งคมชนบท คือวัด ซึ่งเป็น
สถานที่ที่เป็นแหล่งรวมตัวกันของชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน รวมถึงความเชื่อมโยง
เครือข่าย บ้าน วัดโรงเรียนและชุมชน เป็นการผสมผสานระหว่าง คน ความรู้หรือการศึกษา และ
แหล่งศาสนา ที่มีความร่ว มมือช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน จะทาให้ชุมชนดารงความเข้มแข้งเป็นหนึ่ง
เดียวกันได้
2) บริบทชุมชนในปัจจุบัน พบว่าสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบัน เดินทางเข้าสู่
ยุคสมัยของโลกาภิวัตน์ นามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เป็นยุค
ของการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี การติด ต่ อ สื่ อ สารกัน อย่ างทั่ ว ถึ ง ท าให้ เ กิ ดความเชื่ อ มโยงด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งนี้คือจุดเปลี่ยนชนบทในสังคมไทย จากการสังเคราะห์งานวิจัย จึง
ได้ภาพรวมของผลกระทบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
ด้านทุนทางสังคม จะเห็นภาพชัดเจนในเรื่องทุนทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์ ซึ่งทาให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยช่วยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยกันใน
ชุมชน แต่ในปัจจุบันกลับถูกแทนที่ด้วยการขาดน้าใจหรือ มิตรไมตรีต่อกัน ความเอื้ออาทรทั้งภายใน
และภายนอกชุม ชนจึ งถูด ลดบทบาทลง ซึ่งในประเด็นทุ นทางสั ง คมงานวิจั ยจะกล่ าวในลั กษณะ
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เดียวกันในเรื่องระบบอาวุโสหรือความสัมพันธ์ที่เคยแน่น แฟ้นและความสามัคคีดังเก่านี้ได้เลือน
หายไป สภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นประเด็นหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสโลกา
ภิวัตน์ สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปในรายละเอียดที่เหมือนกัน
เนื่องจากสังคมไทยยุคปัจจุบันมีรูปแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นสังคมแห่งการบริโภควัตถุ นิยม
เพราะฉะนั้น “เงิน” จึงเป็นสิ่งสาคัญ ทาให้คนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมากขึ้น นามาซึ่งภาวะหนี้สินจาก
การกู้ยืมนอกระบบ ทางด้านสังคมจะกล่าวถึงวิถีชุมชนที่ยังไม่เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
การถูกดึงคนจากภาคการเกษตรป้อนเข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบด้านการกระจาย
รายได้ไม่เท่ากันทั้งในสังคมเมืองและชนบทจนเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
นาไปสู่สังคมและชุมชนที่อ่อนแอ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและความเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม จนเกิดผลกระทบต่อเนื่องจนไปถึง
การทาลายทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แต่เดิม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ ในระยะยาวชาวบ้านจึงประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรมอย่างมาก โดยเฉพาะระบบนิเวศที่ถูกทาลายโดยนายทุนจานวนมาก การจับสัตว์น้าแบบผิดวิธี
เพื่อป้อนวัตถุดิบเหล่านี้เข้าสู่การแปรรูปผลผลิต พื้นที่เกิดความเสื่อมโทรมและชาวบ้านเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เข้ามาแล้ว วัฒนธรรม
ตะวันตกได้เข้าสู่สังคมไทยผ่านสื่อและหลั่งไหลเข้ามาเมื่อโลกถูกเชื่อมโยงถึงกัน วัฒนธรรมตะวันตกได้
เข้าแทรกแซงวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีประเพณียึดถือปฏิบัติกันมานาน เริ่มตั้งแต่
การให้ความสาคัญต่อระบบอาวุโส การทาบุญร่วมกันตามวันสาคัญทางศาสนา หรือกระทั่งประเพณี
เฉพาะของชุมชน ยกตัว อย่ างงานวิจัยเล่ มที่ 9 ชาวมุส ลิ มในภาคใต้ที่ประพฤติยึดถือประเพณีม า
ยาวนานกว่า 100 ปี ได้รับผลจากการถูกแทรกแซงทางวัฒนธรรมจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ด้านอัตลักษณ์ที่คงไว้มานานเช่นนี้ได้
นอกจากนี้ บทบาทของสื่อหรือเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สาคัญมาก ซึ่งมาพร้อมกับกระแสโลกา
ภิวัตน์ และยังเป็นตัวเชื่อมให้คนเราใกล้ชิดกันมากขึ้น ระบบความสัมพันธ์คนในครอบครัวลดน้อยลง
ความสะดวกสบายเข้ามาทั้งเงินและวัตถุ ส่งผลให้คนละเลยวิถีชีวิตดั้งเดิม ชาวบ้านจะกู้เงินนอกระบบ
จนเกิดภาวะหนี้สินจานวนมาก อีกทั้งรัฐบาลให้ความสาคัญกับภาคการเกษตรน้อยลง และหันไปให้
ความสนใจกั บ ภาคอุ ตสาหกรรมแทน การเข้ามาของวั ฒ นธรรมตะวั นตก ยั งส่ ง ผลให้ วั ฒ นธรรม
ประเพณีที่คนในชุมชนยึดถือปฎิบัติกันมานาน ที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านเริ่ ม
หายไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากยุคโลกที่ไร้พรมแดนส่งผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไป
ดังนั้น จากการสังเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนทั้ง 8 แห่ง ด้วยพลังของโลกที่ไร้
พรมแดนท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องระบบเครื อ ข่ า ยอาวุ โ ส ทุ น ของชุ ม ชน ด้ า นระบบเศรษฐกิ จ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมถูกแทรกแซงและไม่เข้มแข็งเหมือนเช่นเดิม
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จึงมีวิธีการ แนวทางหรือกระบวนการแก้ไขจัดการชุมชนผ่านกิจกรรม
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ของแต่ละกลุ่ม ที่สามารถพลิกฟื้นความอ่อนแอในชุมชนให้กลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ดารงอยู่
ได้ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. การขาดความรู้หรือจิตสานึกในชุมชน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในชุมชน พบว่า ชุมชน 2 แห่ง ได้ประสบปัญหาหลักที่
เกิดจากการขาดความรู้และจิตสานึกร่วมกัน ซึ่งทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้
อย่างไม่จากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยเป็นแหล่งผลิตอาหารและใช้ในการแปรรูป
เป็นผลผลิต แต่ไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะทาให้เกิดความยั่งยืนหรือขาดการคานึงถึงรุ่นลูกหลานต่อไปใน
อนาคต การขาดการเรียนรู้หรือปฏิบัติร่วมกันนั้น จะทาให้ชุมชนนั้นไม่เข้มแข็ง การจะทากิจกรรมใดก็
จะเกิดความเสี่ยง ล่าช้าและไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
การขาดจิตสานึกในเรื่องการทาลายทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเอง ได้
แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนยังขาดจิตสานึกหรือองค์ความรู้ในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไรให้ยั่งยืน เพราะปัญหาคือ มีคนทาลายป่าไม้แต่ไม่มีการปลูกป่าทดแทนที่เคยใช้ไป ทุนทาง
ธรรมชาติเหล่านี้ ภายหลังเสื่อมโทรมลง ทาให้ ผู้คนในชุมชนได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ การขาด
ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากร หรือกระทั่งความรู้ทางการเกษตร การปลูกพืชอย่างถูกวิธีทาอย่างไร
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สร้างปัญหาตามมาให้กับคนในชุมชน ยกตัวอย่างงานวิจัยในเล่มที่ 2 พบว่าชุมชนได้
ทาลายทรั พยากรป่ า ไม้และแหล่ ง น้า โดยใช้อ ย่างไม่คานึง ถึงคนรุ่นหลั ง จนกระทั่งไม่ส ามารถใช้
ทรัพยากรเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ จึงต้องใช้เงินหาซื้อสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ หนี้สินก็
เพิ่มมากขึ้น และยังได้ชื่อว่าชุมชนมอดไม้ทาลายป่าอีกด้วย
แม้จะขาดความรู้และจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้เกิดความ
ยั่ ง ยื น อี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า งของปั ญ หาในประเด็ น นี้ คื อ การที่ ชุ ม ชนขาดความรู้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ
โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่เป็นต้นเหตุของความยากจน การไม่ดูแลตนเองยังเกิด
ปัญหามากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด อบายมุข ติดการพนัน รวมถึงการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และปัญหาการเกษตร ยกตัวอย่างงานวิจัยในเล่มที่ 6 เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ไม่อานวยในการเพาะปลูก
ลูกหลานต่างอพยพทางานในเมือง ความรู้จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ชุมชนต้องศึกษาแนวทางใหม่ๆ ในการ
พัฒนาชุมชน เพราะปัญหาจากการขาดความรู้และจิตสานึกได้สร้างปัญหาภายในชุมชนขั้นเอง ดังนั้น
จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชาวบ้านมีกิน จากนั้นจึงมุ่งไปสู่ความ
ยั่งยืนในลาดับต่อไป ตามหลักการที่ว่า “ชาวบ้านเป็นผู้ก่อ ชาวบ้านต้องเป็นผู้แก้ ” (สุทัศน์ บุญโฉม
และพหล ศักดิ์คะทัศน์ , 2553) ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นเสมือนเครื่องมือชี้นาทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม หากคนในชุม ชนเลื อกนาความรู้ไปใช้แก้ปั ญหาอย่างถู กวิธี หรือหาวิธีก ารที่จ ะพัฒ นา
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในชุมชน
ดังนั้น จากการสังเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน 2 แห่งนี้ ล้วนมาจากการขาด
ความรู้ของคนในชุมชนที่จะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรในการดูแลรักษาต้นทุนภายในชุมชนต่างๆ ที่
มีอยู่แต่เดิมให้อยู่ได้อย่างยาวนานต่อไป หรือแม้กระทั่งการหันมาดูแลตัวเองอย่างไรให้มีสุขภาพดี ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนพลังในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ รวมถึงการปลุกระดมการสร้างจิตสานึก
ร่วมกันของคนในชุมชนให้สามารถพัฒนาเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันได้ การเรียนรู้และมีจิตสานึก
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ที่ดีจะเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและนาทางชุมชนสู่
ความสาเร็จได้
ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
องค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นประเด็นที่มีความสาคัญมาก
เนื่องจากการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนต้องอาศัยตัวช่วยเสริมเพื่อเป็นแรงผลักให้ชุมชนเดินหน้า
พัฒนา หากใช้ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งเพียงลาพัง การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้ มแข็งก็จะเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ผู้วิจัยจึงทาการสังเคราะห์ปัจจัยร่วมจากงานวิจัยทั้งหมดที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ดังนี้
1. ผู้นาชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็ง โดยผู้นามองเห็นถึงปัญหาที่ประสบอยู่ใน
ชุมชน และพยายามศึกษาเรียนรู้จากชุมชนที่ประสบความสาเร็จแล้ว เพื่อนามาประยุกต์ใช้หรือบริหาร
จั ดการในชุม ชนตนเอง โดยผู้ น าต้อ งได้รั บความไว้ ว างใจของคนในชุ มชน ยึด หลั ก คุณ ธรรมและ
จริยธรรม มีความเป็นธรรมและสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนได้ ผู้นาจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ให้ทุกคนร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้
ชุมชนที่เข้มแข็งต้องมีผู้นาที่มีศักยภาพ ในแต่ละเล่มล้วนบ่งบอกถึงผู้นาที่มีความพร้อมและ
ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นาได้ต้องใฝ่เรียนรู้ที่จะศึกษาหากิจกรรมต่างๆ ที่ทา
ขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้นาในที่นี้ คือผู้นาที่เป็นทางการ ผู้นาที่มี
ความรู้หรือปราชญ์ชาวบ้านและผู้นาที่สืบทอดอานาจกันมา เพราะฉะนั้น คนที่เป็นผู้นาต้องมีความ
เสียสละและอดทน มีเป้าหมายที่จะนาชุมชนของตนสู่ความสาเร็จได้
การคัดเลือกผู้นาชุมชนนั้นต้องขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละชุมชน มีการสืบทอดผู้นาในหลาย
รู ป แบบ อาทิ บ้ า นจ ารุ ง ได้ แบ่ ง การสื บทอดผู้ นา 3 ยุค แต่ ล ะยุ คก็ เลื อกแตกต่า งกัน ไป ตั้ง แต่ ยุ ค
ผู้ใหญ่บ้านกับชุมชนโดยใช้ระบบเครือญาติเข้าช่วย ต่อด้วยยุคคณะกรรมการหมู่บ้านจะเลือกผู้นาไม่
เป็นทางการและยุคเวทีประชุมสภา เพื่อเลือกผู้นาจากความยุติธรรม หรือบ้านคาปลาหลายที่มีการ
เลือกผู้นาแบบทางการ ผู้นาแบบก่อตั้งเอง รวมถึงผู้นาแบบปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ผู้นาชุมชนจึง
เป็นหนึ่งปัจจัยและเป็นตัวหลักในการเดินเรื่องชุมชนให้พัฒนากว่าที่เป็นอยู่ เปลี่ยนชุมชนจากที่เคย
อ่อนแอสู่ความเข้มแข็ง จากความเข้มแข็งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
สรุปได้ว่าผู้นานอกจากจะมีศักยภาพความสามารถแล้ว ในแต่ละชุมชนยังมีการเลือกผู้นาที่
แตกต่างกัน อีกด้ว ย ขึ้นอยู่กับบริบ ทของชุมชน ซึ่งจากการสั งเคราะห์ปัจจัยร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการให้ความสาคัญกับตัวผู้นาที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ ในภาพรวมพบว่ามี
งานวิจัยจานวนหนึ่งที่มีปัจจัยร่วมหลักคือการมีผู้นาที่มีศักยภาพ นอกเหนือจากนั้นชาวบ้านจะเป็นผู้
ร่วมกันตระหนักและแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกันเอง
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ด้วยการทางานของผู้นาชุมชนเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ประสบผลสาเร็จ หากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากชาวบ้าน พลังของชาวบ้านที่มีเป้าหมายเดียวกันนาไปสู่ความสาเร็จ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มค้นหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดขึ้นจากอะไร การวางแผนหาแนวทางในการ
แก้ไขที่คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมกระทา และตัดสินใจร่วมกัน จนเกิดกิจกรรมภายในชุมชนหรือการ
จัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงขั้นตอนการประเมินผล
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และความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อที่จะพัฒนาข้อบกพร่องที่มีอยู่ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้ ดังนั้น การ
รวมกลุ่มในการแก้ปัญหาร่วมกันและเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนของตน จึงเป็นหัวใจสาคัญของการมีส่วน
ร่วม
บ้านเกาะพิทักษ์ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมคือ มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชมร่วมกันสร้างกฏกติกาที่เคร่งครัดหรือ
บทลงโทษไว้ชัดเจน และคอยช่วยกันสอดส่องดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นแหล่งทุนที่มีคุณค่าของ
คนในชุมชน ยังรวมไปถึงการจัดระเบียบทางสังคม เช่นเดียวกับบ้านตีนเป็ดในประเด็นของการมีส่วน
ร่วม เช่น มีการกาหนดข้อตกลงในการเข้าร่วมประชุม และชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนาความรู้มา
ปรับใช้ภ ายในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการมีส่วนร่ว มตั้งแต่ขั้นริเริ่มค้นหาปัญหา จนถึงขั้น
ทบทวนและสรุปบทเรียน
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจของความเข้มแข็งในชุมชน
หากจะลงมือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์ออกมาอย่างสมบูรณ์ สิ่งนั้นต้องอาศัยการทางานของคน
หลายคน การระดมความคิดเห็นของประชาชนในมุมมองที่หลากหลาย การยอมรับและรับฟังเพื่อ
พิจารณาข้อความเห็นที่มีแนวโน้มจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน การมีส่วนร่วมที่ตระหนักถึงปัญหาและ
ร่วมวางแผนในทุกขั้นตอน จะทาให้ชุมชนเข้มแข็งและบรรลุผลสาเร็จได้
3. ทุนทางสังคม เป็นตัวที่มีบทบาทสาคัญกล่าวได้ว่า จากที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ชุมชน หาก
ชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้นาที่มีความสามารถและเหมาะสม การให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติร่วมกันในชุมชน และสิ่งที่สาคัญคือ
พลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน หรือเรียกว่าทุนทางสังคมในรูปแบบหนึ่ง ปัจจัย
นี้เป็นตัวหนุนเสริมหรือเชื่อมโยงกับประเด็นการมีส่วนร่วมได้ หากคนไม่สามัคคีกัน ขัดแย้งกันในชุมชน
ความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ คนจะแบ่งแยกเป็นกลุ่มและกระจัดกระจายตัวกั น
ไป ดังนั้น การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันนั้นก็คงเป็นปัญหาอย่างแน่นอน พลังของชุมชนที่ร่วมมือ
สามัคคีกันจะสามารถต่อสู้กับปัญหาที่เผชิญได้สาเร็จ
ท่ามกลางผลพวงจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่หลั่งไหลวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา แต่ด้วยความ
สามัคคีและร่วมใจกันของคนในชุมชน ยกตัวอย่างชุมชนมัสยิดบ้านเหนือต้องการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคนในชุมชน รวมถึงความเชื่อและศาสนาที่ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องให้
คงไว้ถึงปัจจุบัน การสร้างจิตสานึกของคนในชุมชนที่ให้ความสาคัญโดยยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้นี้ สร้าง
ความสนใจให้กับชุมชนอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ หรืออย่างบ้านดอนหมูที่มีความ
ร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาทุนทางสังคมที่เกิดปัญหาให้กลับมาเข้มแข็งได้ ทุกคนสามัคคีกันจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อยู่ในแบบที่เหมาะสมได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจะสรุปในภาพรวมงานวิจัยชุมชนเข้มแข็งกั บประเด็นทุนทางสังคม ซึ่งเป็น
ปัจจัยตัวหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะหล่อหลอมให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชนยิ่งขึ้นไปอีก เพราะความสามัคคีเปรียบเสมือนตัวกลางในการเชื่อมทั้งผู้นาชุมชน ตัว
ชาวบ้านหรือปัจจัยภายนอกให้หลอมรวมเป็นพลังเดียวกันคือ พลังของความร่วมมือร่วมใจที่จะไปให้
ถึงจุดหมายของความสาเร็จในชุมชนของตนได้
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จากการสังเคราะห์ชุมชนเข้มแข็ง ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่าปัจจัยทั้ง 3 ตัวที่ได้กล่าวมานั้น ปรากฏ
ในชุมชนทั้ง 10 แห่ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง เช่น
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มครอบครัว หรือ
คนในชุมชน หลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การให้ความสาคัญกับตัวเงินมากเกินไป
และเน้นการบริโภคที่ตอบสนองต่อความสะดวกสบายของตนเอง การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มั่วสุม
อบายมุข จนเกิดหนี้สินจานวนมาก จึงเกิดการแก้ไขปัญหาโดยการนาเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้และเน้นหลักการพึ่งตนเองเป็นหลัก อาทิ การปลูกผักสวนครัว การทาบัญชีครัวเรือน หรือ
การนาภูมิปั ญญาชาวบ้ านมาปรับ ใช้จนสามารถสร้างอาชีพในชุมชนได้ เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็น
แนวคิดที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่ชุมชนสามารถปรับใช้ได้ตลอดเวลา
การได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานภายนอกจะช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ และมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือใน
รูปแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรหรือวิธีการที่ จะมาใช้กับชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อ
แก้ปัญหาภายในชุมชนได้ตรงจุด ยกตัวอย่างบ้านปางจาปี โดยศูนย์วิจัยแม่โจ้ให้ความรู้ในเรื่องการ
จัดการป่าและน้า เพื่อต้องการฟื้นฟูป่าและน้าภายใน 7 ปีและสามารถทาสาเร็จ นับว่าเป็นบทบาท
การช่วยเหลือที่สาคัญมาก (สาวิณี รอดสิน, 2554)
การสังเคราะห์งานวิจัย ชุมชนเข้มแข็งมีองค์ประกอบที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันแล้วนั้น ทา
ให้ ชุม ชนสามารถพัฒ นาไปได้ อย่ างไรก็ต าม แม้ว่ าชุ มชนต่ างๆ นั้ นอาจจะมีปั จจั ยที่ เหมือ นและ
ใกล้เคียงกัน แต่ในชุมชนแต่ละแห่งก็มีบริบทและรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น สภาพพื้น ที่ในแต่ละ
ภูมิภาค วัฒนธรรมประเพณี ชุมชนประสบปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เข้าใจได้ว่าปัจจัยที่เหมือนกัน
ย่อมมีความเข้มแข็งของชุมชนที่แตกต่างกันได้ จึงต้องมีปัจจันอื่นๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยเอื้อหรือ
สนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้
แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน
แนวทางในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาต้องอาศัยผู้นา การมีส่วนร่วมและความร่วมมือร่วม
ใจของคนภายในชุมชน เพื่อจะคิดหาวิธีการที่เหมาะสมต่อชุมชนตนเอง แนวทางการแก้ไขในแต่ละ
ชุมชนจึ งออกมาในรู ป แบบของกิ จ กรรมภายในชุมชนหรือการจัด ตั้งกลุ่ ม ต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งกลุ่ ม
กิจ กรรมขึ้น มานั้ น ก็ต้องขึ้น อยู่ กับ สภาพปัญหาที่ชุมชนได้ประสบมา จึงขอกล่ าวในภาพรวมของ
กิจกรรมในแต่ละประเภทที่ชุมชนทั้ง 10 แห่ง ได้จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ดังนี้
กิจ กรรมที่สามารถพึ่งพาตนเอง จากภาพรวมของการสังเคราะห์งานวิจัย ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ผู้ วิ จั ย พบว่า ทุก ชุม ชนไม่ ส ามารถหลี กเลี่ ยงปัญ หานี้ไ ด้ จึง เป็ นเหตุใ ห้ เ กิด กิจ กรรมการ
พึ่งตนเองขึ้น โดยได้เรียนรู้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นาแนวคิดมาปรับใช้ อาทิ การทา
บั ญชีค รั ว เรื อน ปลู กแปลงผั กปลอดสารพิษ การเรี ยนรู้ การทาปุ๋ ยชีว ภาพ การทาเกษตรอิน ทรีย์
รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต เป็นต้น ในกิจกรรมนี้เป็นภาคปฏิบัติที่สามารถช่วยให้คนในชุมชน ปัจเจก
บุคคล และกลุ่มคน สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้
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กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมแล้วชุมชนจะมีทุนทางธรรมชาติอยู่แต่
เดิมแล้ว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่มีแหล่งอุปโภคและบริโภคอันมีค่า จึงมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและทากิจกรรมการพัฒนาที่เห็นได้ชัดคือ กิจกรรมปลูกป่าชดเชย กลุ่มอนุรักษ์ป่าและน้า พร้อม
ด้วยการช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกและทาลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการเกษตร อาทิ โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ ธนาคารข้าว โรงสีชุมชน ธนาคารปูและปลา
เป็นต้น การลงมือปฏิบัติทากิจกรรมเหล่านี้จะเกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลังได้
กิจกรรมการจัดระเบียบทางสังคม เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ชุมชนอยู่ในกฎระเบียบและ
บรรทัดฐานเดียวกัน โดยคนในชุมชนร่วมตั้งกฎกติการ่วมกัน ซึ่งทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด และได้ระบุข้อกาหนดต่างๆ หากคนในชุมชนละเมิดกระทาผิด เริ่มตั้งแต่การปรับ
จนกระทั่งมีบทลงโทษ อย่างในกรณีของกิจกรรมการออมทรัพย์ ทุกชุมชนก็มีการตั้งกฏเกณฑ์หากผู้ใด
ที่ไม่ได้จ่ายตามเวลาที่กาหนด จนกระทั่งอาจปรับเป็นค่าดอกเบี้ย ซึ่งในส่วนนี้ก็จะนามาใช้ประโยชน์
เป็นเงินหมุนเวียนภายในชุมชน ดังนั้น กิจกรรมภายในชุมชนล้วนแต่มีข้อกาหนดร่วมกัน นอกจากนี้ยัง
มีการจัดประชุมหมู่บ้านและจัดทาแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนให้เป็นแบบแผนเดียวกัน
กลุ่ ม ดู แ ลการเงิ น ในชุ ม ชน การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม นี้ เ ป็ น แนวทางที่ ทุ ก ชุ ม ชนให้ ค วามส าคั ญ
เนื่องจากปัญหาที่ชาวบ้านได้ประสบส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ การมีหนี้สินจากการกู้ยืมนอก
ระบบ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนในหมู่บ้านขึ้น กลุ่มการจัดการเงินในชุมชนยังดูแลไป
ถึงด้านสวัสดิการต่างๆ ของคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ดังนั้น กลุ่มการเงิน
จะมีบทบาทในการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึง การจัดระเบียบการเงินในส่วนต่างๆ ของชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี เป็นแนวทางในการบ่งชี้ให้ชุมชนได้ให้ความสาคัญ
กับการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดารงรักษาไว้อย่างยาวนาน ผู้วิจัย
พบว่า ชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้วนั้น ได้สะท้อนให้เห็นภาพชั ดเจนถึงแรงสนับสนุนของคนใน
ชุมชน เพื่อที่ต้องการดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ด้านประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาให้อยู่
ในสังคมสืบไป อีกทั้งแนวทางการอนุรักษ์ประเพณียังสามารถสร้างแรงดึงดูดให้คนภายนอกสนใจและ
อยากมาเรียนรู้ศึกษาวิธีการในการดารงสิ่งที่มีคุณค่าเช่นนี้ไว้ได้
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง สรุปได้ว่าชุมชนในภาพรวมจะประสบ
ปัญหาในลักษณะเดียวกันคือการได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และปัญหาจากการขาดความรู้และจิตสานึกในส่วนรวม
ส่งผลให้ชุมชนอาจเดินในทางที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาจึงเกิดขึ้นได้ช้า ความเข้มแข็งของชุมชนจึงต้อง
อาศัยปัจจัยร่วมที่เข้ามาผลักดันให้ชุมชนเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุนทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน รวมถึงการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติร่วมกันในทุกระดับ และยังยินดีพร้อมรับความช่วยเหลือจากภายนอกที่เข้ามาสนับสนุน
ชุมชนด้วย จนก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งนี้ องค์ประกอบร่วมในชุมชนที่
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เกิดขึ้นยังเป็นตัวสร้างแนวทางการแก้ไขชุมชน เพื่อหาวิธีการจนเป็นผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆ ที่ปรากฏในชุมชนอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ดังนั้น จากการสังเคราะห์ชุมชนเข้มแข็งจะต้องเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ ในส่วน
ของชุมชนที่มีความเข้มแข็งหรือประสบความสาเร็จแล้วนั้น สิ่งที่ควรทาคือ ดึงเอาความสาเร็จในแต่ละ
ด้านและทาให้เกิดความโดดเด่นยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ด้านเศรษฐกิจ ที่มีการจัดสรรปันส่วนที่เข้มแข็ง
และเท่าเทียมแล้ว คนในชุมชนควรหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างจุดเด่นหรือเป็นแนวทางการหา
รายได้เข้าชุมชน อย่างการทาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ซ้าใคร (signature) และบ่งบอกความเป็น
ลักษณะเฉพาะของชุมชนตนเอง หรือด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนที่มีทุนทางสิ่งแวดล้อมเดิมอยู่ การ
อนุรักษ์ไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แต่สามารถเพิ่มแนวทางจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นแบบที่ดี ให้
คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ ซึ่งใช้รูปแบบนี้กับการเผยแพร่เอกลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรมและส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีขึ้นในทุกปีให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย
สาหรับชุมชนที่เผชิญปัญหาร่วมกันที่เด่นชัดคือ ด้านเศรษฐกิจ การใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นและ
การให้ความสาคัญกับเงินมากเกิ นไป การใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเป็น
แนวทางที่คนทามาประยุกต์ใช้อยู่แล้ว แนวทางในการแก้ไขอีกอย่างต้องเริ่มจากการให้คุณค่าในตัวเอง
การสร้างสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้มีคุณค่า อาจใช้วิธีการสร้างเรื่องราวให้กับชุมชนของตน สร้างเรื่องราวให้กับ
สินค้าว่าของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร รวมถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อให้คนสนใจ
มากขึ้น
สุดท้ายนี้ หน่ ว ยงานทั้งภาครัฐ ควรปรับเปลี่ ยนวิธีการทางาน โดยเน้นที่องค์กรชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณก็ปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับการทางานในรูปแบบใหม่
ควรใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการนาเรื่องชุมชนมาเผยแพร่มากขึ้น
ในส่วนของภาคเอกชน ควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนองค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้หรือให้ข้อมูลที่ช่วยให้คนประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งตนเองได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่สาคัญคือการบูรณาการหน่วยงาน เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการรวมตัวทางานเพื่อพัฒนา
สังคมอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้อายุตาบล บ้าน
ขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนา
กลุ่ม กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 60 คน
ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมดังนี้ 1) ด้านการรักษาพยาบาล
และสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุมีความต้องการช่องทางและสถานที่รอรับบริการเฉพาะ ตลอดจนการ
บริ ก ารที่เป็ น มิ ตรจากเจ้ า หน้ าที่ การได้รับ คาแนะนา และจั ดให้ มีอ าสาสมั ครดูแลผู้ สู งอายุอ ย่า ง
เพียงพอ 2) ด้านการมีงานทาและรายได้ ต้องการให้เพิ่ม เงื่อนไขกองทุนผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงผู้สูงอายุ
มากขึ้น และเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังต้องการแหล่งจาหน่ายสินค้าหรือผลผลิต 3) ด้านที่
อยู่อาศัย ผู้สูงอายุต้องการให้มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมรวมทั้งหาที่อยู่ ให้กับผู้สูงอายุที่ไร้
ที่อยู่อาศัย 4) ด้านการศึกษาผู้สูงอายุต้องการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจ เช่น
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 5) ด้านนันทนาการผู้สูงอายุต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง ที่หน่วยงานจัดอย่างทั่วถึง 6) ด้านความปลอดภัย ผู้สูงอายุต้องเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน
คาสาคัญ: ความต้องการ สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ
ABSTRACT
The objectives of this research were to study the social welfare need of
elderly at Subdistrict Ban Khao subdistvict in Ranot District, Songkhla province. The
qualitative research were used by in-depth interview and focus group discussion with
60 key informants.
The findings were as follows. The elderly need consisted of six social welfares:
1) healthcare services, they need health facilities with priority channels and place for
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the elderly, friendly services, healthcare consulting, volunteer for elderly 2)
employment and income, they need to increase condition of elderly fund and elderly
subsistent allowance and market of local products. 3) habitat, they need assistance
on home improvement and providing shelters for homeless. 4) education, they need
to promote live long learning such as computer and English. 5) recreation, they need
to participate all activities and 6) safety, they need guards in the village
Keywords: Demand, Social Welfare, Elderly People
บทนา
สังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 กาลังก้าวเข้าสู่วิกฤตการณ์ผู้สูงอายุที่เรียกว่า สังคมผู้สูงอายุ:
(AgingSociety)” หมายถึงการมีป ระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 หรือมี
ประชากร อายุ 65 ปีขึ้นไป เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป และจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”
: (Aged Society)” ถ้ า หากมี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไปเท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า ร้ อ ยละ 20 หรื อ มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป และแนวโน้มประชากรโลกจะมี
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ ผู้สู งอายุกลายเป็นภาระในการดูแลที่มากขึ้นแก่ ครอบครัว
ชุมชน และภาครัฐ (ประภาพร มโนรัตน์, 2556)
ประเทศไทยได้ ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ตั้ ง แต่ ปี 2548 โดยในปี พ.ศ. 2557ปั จ จุ บั น มี
ประชากรผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปี มีจานวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งหมด (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 - พ.ศ. 2583 พบว่า สัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือสัดส่วนของผู้สูงอายุวัย
ปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากร
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุ และ
ใน ปี 2564 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 20
ปีข้างหน้า ไทยจะเป็นสังคมสูงวัยในระดับสุดยอดที่มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่สูงวัยเพิ่มมากขึ้น มีอายุที่ยืนยาว เนื่องจากอัตราการตาย
ลดลง จากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่ งผลให้ โ ครงสร้างประชากรของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัว ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีปัญหาการใช้ทรัพยากร
ที่ต้องคานึงถึง เช่น ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุต่าง ๆ ทั้ง
ด้านสังคม และสุขภาพ ทาให้โอกาสในการปรับตัวของผู้สูงอายุ และการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ
ส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ตามลาพังคนเดียว หรืออยู่ตามลาพังกับคู่
สมรสมากขึ้น การเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบเป็นไปอย่างจากัดและมีความยากลาบาก
โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ ตามลาพัง มีส าเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาวะ
ทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จากการที่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ เป็ นครอบครัว
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ขยาย ซึ่งมีปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกับพ่อแม่ลูกหลาน ได้มีการแยกเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ทาให้
ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามลาพัง อย่างโดดเดียว ไม่ได้รับการดูแล อันเนื่ องมาจากเป็นโสดหรือเป็น
หม้ายมากขึ้น ไม่มีบุตร และการย้ายถิ่นฐานของบุตรเพื่อการประกอบอาชีพ หรือบุตรเสียชีวิตจากการ
เป็นโรคหรืออุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังพบว่า สาเหตุของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามเพียงลาพัง เนื่องมาจาก
หลายปัจจัยหลัก ได้แก่
1) ปัจจัยเรื่องการทางานของบุตรที่ทางานต่างจังหวัด หรือการแยกย้ายไปมีครอบครัวของ
บุตร และการเสียชีวิต 2)ปัจจัยเรื่องคู่สมรส ที่ไปทางานนอกบ้าน ไปปฏิบัติธรรม ไปอยู่กับลูกเพื่อเลี้ยง
หลาน และคู่สมรสเสียชีวิต 3)ปัจจัยด้านตัวผู้สูงอายุเอง เช่น การที่ผู้สูงอายุ ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ไม่ต้องการเป็นภาระของใคร การไม่มีลูกหลานสืบสกุล
การบรรลุเป้าหมายการอยู่ตามลาพังของผู้สูงอายุ การอยู่อย่างมีความสุข มีคุณค่า
มี
ศักดิ์ศรี และมีหลักประกันพบว่าที่ผ่านมาการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุที่รัฐเป็นผู้ดาเนินการ
นั้นมักจะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุโดยขาดการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้สูงอายุ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอุดมลั กษณ์ กุลพิจิ ตร. (2557), ยุว ดี ไวทยะโชติ, ภุช งค์ เสนานุช (2555) จากการ
สังเคราะห์พบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยส่งผลให้ประชากรผู้สูง อายุมีจานวนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งรูปแบบครอบครัวขยายเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเดี่ยว วัยทางานในชนบทมีการ
อพยพถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทางานในเมืองทาให้เด็กอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกาหนดวิธีการวิจัย
ดังนี้
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้สูงอายุในตาบลบ้านขาวจานวน 6
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 6 คน เพื่อสอบถามสวัส ดิการที่ได้รับในปัจจุบัน และความต้องการให้ภ าครัฐ
ภาคเอกชน จั ดสวั ส ดิการให้ เพิ่มขึ้น การสั มภาษณ์เชิงลึ ก (In depth interview) โดยใช้แนวทาง
สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ นายกสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ พัฒนามนุษย์
และสั งคมจั งหวัดสงขลา และนั กพัฒ นาชุมชน ในองค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านขาว อาเภอโนด
จังหวัดสงขลา จานวน 3 คน โดยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยพิจารณาจากอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลบ้านขาว เพื่อตอบคาถามเรื่องสวัสดิการและ
แนวทางในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในตาบลบ้านขาว
2. ประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลบ้านขาว ตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา จานวน
6 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน รวมเป็น 18 คน
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้
ด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้แก่ การดูแลที่บ้าน โดยจัดให้มีอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ เพื่อมุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการให้คาแนะนาเรื่องการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง ผู้สูงอายุมีความต้องการช่องทางและสถานที่รอรับบริการเฉพาะ ตลอดจนการบริการที่เป็น
มิตรจากเจ้าหน้าที่ ดังคากล่าวที่ว่านี้
“...เวลาเจ็บ ไข้ไปหาหมอ หรือบางคราวหมอนัด เวลาไปโรงบาลแต่ละที ขัด ใจไม่มีรถ
รถเมล์ก็หาม้าย อยากให้จัดรถเวลาไปหาหมอ เห็นมีรถของอบต.แต่ใช้ได้ตอนฉุกเฉินเท่านั้น ถ้าไม่จะ
ตายก็ไม่ได้ใช้ พอไปโรงบาลแล้วไม่มีช่องทางให้คนแก่บางเออ รอนานจัง ...”
(กรอยจิต แป้นจันทร์, สัมภาษณ์ 5 กันยายน 2558)
ด้านการมีงานทาและรายได้ ได้แก่การเพิ่มเงื่อนไขในกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้เข้าถึงกองทุน
ผู้สูงอายุได้มากขึ้น การช่วยเหลือด้านการทางานแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการทางานหรือรายได้เสริมให้ตรง
ตามความต้องการของผู้สูงอายุที่สามารถทาได้ รวมทั้งต้องการให้การวางแผนการจาหน่ายสินค้าหรือ
ผลผลผลิต การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังคากล่าวที่ว่า
“...อยากให้เพิ่มเงินมันฮีดเดียวไม่พอหรอก งานเสริมที่มีรายได้ก็อยากทานะ แต่เวลามีมา
สอนให้เราเช่นร้อยลูกปัด ฉ้านตาไม่ดีนั่งร้อยไม่ไหวหรอก นั่งนานก็ไม่ได้ปวดหลัง หน่วยงานเอาไม่ตรง
เราทาไม่ได้ ชมรมที่เราอยู่ก็งบประมาณไม่ค่อยมี ทาอะไรไม่ค่อยได้ บางครั้งเอาเป็ดไก่ ปลามาให้เลี้ยง
เราก็เลี้ยงไม่ไหว เพราะเดินไม่ค่อยแข็งแรง กลัวจะตกบ่อปลานะ...”
(อีด ราชสงค์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558)
ด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1) การจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไม่มีบ้าน 2) การ
ซ่อมแซมบ้านหรือร่ว มสร้างบ้านผู้สูงอายุ 3) แห่ลงเงินกู้ดอกเบี้ยต่าที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ให้กับ
ผู้สูงอายุที่ไร้ที่อยู่อาศัยดังคากล่าวที่ว่า
“...แก่แล้วเหมือนคนถูกลืม สามีตาย ลูกก็ไม่มี บ้า นก็ไม่มี อาศัยเพื่อนบ้านอยู่ อยากให้
อบต. หรือคนที่ช่วยเหลือได้เค้ามาช่วยเหลือบ้าง...”
(สุพร บุญชู, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558)
“…ห้องน้ากะโห๊ะเหม็ดแล้ว หลังคากะรั่ว เบี้ยอี้ทากะหาม้าย ยังแต่เบี้ยรายเดือน เขาให้
เดือนละไม่กี่ร้อยหรอก แล้วไม่รู้ตอไดอิได้ทา...”
(ประเสริฐ สว่างจันทร์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558)
ด้านการศึกษา ได้แก่ความต้องการส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตตามความสนใจของผู้สูงอายุ
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันดังคากล่าวที่ว่า
“...ว่างๆ ก็ไปเรี ยนคอมฯ มั่ง คนแก่ ๆ กะเรียนได้ เดียวเค้าว่าเชยหล่าว หว้างนี้ก็เข้า
อาเซียนแล้ว อิได้ทันเพื่อนเค้ามั่ง ภาษาอังกฤษกะเรียนได้ เห็นเพื่อนเค้าเรียนกัน เราเรียนมั่งหวา จะ
ได้มีความรู้กะเข้ามั่ง .....”
(กัลยา ชูบัวทอง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558)
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ด้านนันทนาการ ได้แก่ความต้องการสนามกีฬาสาหรับออกกาลังกาย และพักผ่อนสาหรับ
ผู้สูงอายุการเข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ และการทัศนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน การ
จัดสถานทีใ่ นสวนสาธารณะสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ดังคากล่าวที่ว่า
“...ฉ้านก็อยากไปนะ พักผ่อนแต่เคยมีมาให้ลงชื่อแต่ไม่เคยได้ไปเลย อยากให้พาไปพักผ่อน
บ้างไปทั่วบุญก็ยังดี ไม่ต้องการอะไรมากหรอก 9 วัด ไปทั่วบุญ 9 วัดนะ แค่นี้ก็พอแล้ว สนามกีฬาที่
ออกกาลังกายก็ไม่มี ถ้าอยากออกต้องไปออกอีก หมู่บ้านหนึ่ง ก็ไกล อยากให้มีให้ทั่วถึง...”
(สมใจ นวลปาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558)
ด้ า นความปลอดภั ย ได้ แ ก่ ค วามต้ อ งการต ารวจบ้ า นเพื่ อ รั ก ษาความสงบและความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ดังคากล่าวที่ว่า
“...ถ้าป้าต้องการก็ต้องการให้มียามรักษาความปลอดภัย เพราะมันเด็กแถวนี้ติดยาเสพติด
หิดหนึ่ง ป้าก็กลัวเหมือนกัน แต่ก็ทุกวันนี้ก็ต่างคนต่างดูแลกันช่วยกันดูแล...”
(ช้อย สงเกตุ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้สูงอายุตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความต้องการสวัสดิการผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย ด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุมีความต้องการช่องทางและสถานที่
รอรับบริการเฉพาะ ตลอดจนการบริการที่เป็นมิตรจากเจ้าหน้าที่ การได้รับคาแนะนา และจัดให้มี
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ ด้านการมีงานทาและรายได้ ต้องการให้เพิ่ม เงื่อนไขกองทุน
ผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงผู้สูงอายุมากขึ้น และเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังต้องการแหล่ง จาหน่าย
สินค้าหรือผลผลิต ด้านที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุต้องการให้มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมรวมทั้ง
หาที่อยู่ ให้กับผู้สูงอายุที่ไร้ที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษาผู้สูงอายุ ต้องการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามความสนใจ เช่นคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ด้านนันทนาการผู้สูงอายุต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง ที่หน่วยงานจัดอย่างทั่วถึง ด้านความปลอดภัย ผู้สูงอายุต้องเวรยามเพื่อ
รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัด
สงขลา สะท้อนให้เห็นถึงการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่ผ่านมายังไม่สามารถสนองตอบการ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ์ เรื่องการศึกษา
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ และควรพิจารณาการเพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่
ผู้สูงอายุ และพิจารณาการจัดตั้งกองทุนในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และด้านความต้องการ
สวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยนั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับความสะดวกโดยมีช่องทางพิเศษ
สาหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
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บทคัดย่อ
เมืองน่าอยู่ เป็นแนวคิดเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตาบลหลักหก เป็นการศึกษา และพัฒนา
กระบวนการจัดการปัญหาบนพื้นฐานปรัชญา แนวคิด และหลักการของ “เมืองน่าอยู”่ เพื่อค้นหาแนว
ทางการพัฒนาในพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ชุมชนในตาบลหลักหก การศึกษาประกอบด้วย 3 กระบวนการ
คือ 1)วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน 2) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแก้
การจัดการดูแลรักษาสภาพลาคลองในศักยภาพของชุมชน 3)พัฒนากิจกรรมนาร่องด้านการจัดการน้า
เสียโดยศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรวิชาชีพในพื้นที่ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้น ยังต้องการ
สนับสนุนความต่อเนื่อง รวมทั้งการผลักดันให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพยังต้องเป็นประเด็นร่วม
ผลักดันของพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสามารถของประชาชนในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพต่อไป
คาสาคัญ: เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่, ตาบลหลักหก, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ABSTRACT
“Healthy City”: case study from Lhak Hok subdistrict in order to find an
approach to develop a, is a study for developing the process to resolve the problem
based on philosophies, concepts and principle of Healthy City. The focus of this
research consists of 3 processes; 1) The study and analysis about the situation of
requirements problem in the community, 2) Develop the participation processes for
thinking and problem resolving by using the collected data and 3) Develop the pilot
activities in order to resolve the problems with the community which are resolving the
wastewater problem by using local knowledge. The research result shows that both
community participation and intersectoral action from the government, individuals and
professional organization are still in the initial state. They will need the continuous
support in this kind project. And also, to sustain the development process in the area,
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we need to push the healthy-public policy in order to build the environment that
helps the people to increase the capabilities to increase the living quality
Keywords: healthy cities, Lak Hok subdistrict Mueang, Participation action research
บทนา
แนวทาง “เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่” เป็นแนวทางการพัฒนา หรือแก้ปัญหาชุมชนที่อยู่บน
ปรัชญา แนวคิด และหลักการการพัฒนาเมืองหรือชุมชนที่เน้นการร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาแบบไม่
แยกส่ วน แบบเป็น องค์ร วม หรื อแบบบูรณาการภารกิจของทุกฝ่าย ทุกภาคส่ว นเข้าด้วยกัน เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการทางานแบบเป็นหุ้นส่วนึึ่งกันและกัน เพื่อมองเห็นข้อดี หรือข้อ
ได้เปรียบเมื่อมีอีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมด้วย อันจะทาให้งานบรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ มีส่วนผูกพันก็จะทาให้กิจกรรมการพัฒนา หรือแก้ปัญหาเมืองในด้านใด ๆ นั้นดาเนิน
ต่อ ไปอย่ า งสื บ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ึึ่ งมี ค วามแตกต่า งจากแนวทางการแก้ ไขปั ญหา หรื อการพัฒ นา
แบบเดิมที่มุ่งเน้นให้เกิดองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการจัดการแก้ไขปัญหา และ
ปัญหาของแนวทางการจัดการ พัฒนาพื้นที่เช่นนี้ยังขาดความเท่าทันในการจัดการปัญหาพื้นที่ที่
เกิดขึ้น
ทั้งนี้ด้วยปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม น้าเสีย ขยะ มลภาวะ
ความยากจน คุณภาพชีวิต ปัญหาอาชญากรรม หรืออื่น ๆ มีมากขึ้นึึ่งล้วนคุกคามอยู่บริเวณรอบตัว
ของเรา ในขณะที่ส ภาวะวิถีชีวิตของคน “เมือง” ที่ดูเหมือนจะึ้าเติมภาวะดังกล่ าวให้ รุนแรงขึ้น
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ต่ า งคนต่ า งอยู่ ไม่ รู้ จั ก กั น แม้ บ้ า นใกล้ เ รื อ นเคี ย ง ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในเมื อ งที่
เปลี่ยนแปลง ดูเป็นภาวะที่ชินตา ึึ่ง “ความเป็นเมือง” ที่มีมากขึ้น อาจร่วมเป็นสาเหตุสาคัญที่ความ
ร่วมมือร่วมใจในการดูแลสภาพสังคม การร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่ วมหรือการปกป้อง
ชุมชนและเมืองมีน้อยลง แนวทาง “เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่” ึึ่งเป้าหมายสาคัญของการดาเนินการ
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเป็นแนวคิดที่กาหนดทั้งทิศทาง และแนวทางสาคัญ โดยการกาหนด
กิจกรรมนาร่องในพื้นที่ศึกษาคือ ชุมชนเมืองเอก ตาบลหลักหก ึึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งเดียวกับมหาวิทยาลัย
รังสิต
การศึกษาครั้ งนี้เป็นการวิจัยที่นาแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกันคือการปฏิบัติการ
(Action) ึึ่ ง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ โ ครงการวิ จั ย จะต้ อ งด าเนิ น การ และค าว่ า การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่ เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหนึ่งแล้วร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินการจนกระทั่ง
สิ้น สุดการวิจัย ึึ่งจะเป็ นวิธีการสาคัญที่จะให้ผู้ ถูกวิจัยหรือชาวชุมชนเข้ามามีส่ ว นร่วมในการวิจัย
นับตั้งแต่การระบุปัญหาของการดาเนินการ การช่วยให้ข้อมูลและการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้น ๆ กระบวนการวิจัยจึงดาเนินไปในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างชาวบ้านกับผู้วิจัย
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเช่นนี้ ยังจะเป็นวิธีการของการวิจั ยที่
พยายามศึกษาชุมชน โดยเน้ น การวิเคราะห์ ปัญหา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา วางแผนและ
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ดาเนินการตามแผนในการแก้ไข รวมทั้งการดาเนินการประเมินผล โดยสมาชิกชุมชนต้องเข้าร่วมด้วย
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองในการทางานพัฒนา และถือเป็นกลยุทธ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพัฒนา (Journey of Development) ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
จากกระบวนการวิจัย ที่ใช้แนวทางความร่วมมือ (Collaborative Approach) ระหว่างนักวิจัยกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนตาบลหลักหก
2. เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาชุมชนตาบลหลักหกให้น่าอยู่
3. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในกรณีศึกษา
วิธีการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยผ่านการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการรวบรวมข้อมูล โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม (สุภางค์ จันทวานิช , 2531) จากชุมชน และภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1) คาถาม
วิจัย เกิดจากปัญหาในกลุ่มชุมชน 2) ใช้การศึกษาความเข้าใจในความคิดเห็น ปัญหาความต้องการที่มี
อยู่ใน 4 เรื่องหลักๆ (ขนิษฐา กาญจนสินนท์ , 2536) คือ ประวัติความเป็นมาของชุมชน การดาเนิน
ชีวิตของชุมชน ความ สัมพันธ์ของคนภายในชุมชน และปัญหาที่สาคัญของพื้นที่ เก็บข้อมูลสามเส้า
สหวิทยาการ ข้อมูลหลายแหล่ง เช่น การสารวจข้อมูลชุมชน ลั กษณะทางกายภาพของชุมชน 3)
วิเคราะห์ร่ ว มกัน ในพื้นที่ทัน ที ไม่ใช้สถิติึับึ้อน 4) นาเสนอผลการตรวจสอบร่ว ม มีเสนอหลาย
รูปแบบทุกฝ่ายร่วมเสนอ โดยประชุมพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากชาวชุมชน ชี้แจงโครงการ และ
แลกเปลี่ยนความคิด เห็นเกี่ยวกับข้อมูลจากการรวบรวมเบื้องต้น 5) พัฒนากิจกรรมนาร่อง ประชุม
กลุ่มย่อยเก็บข้อมูล รับฟังปัญหาความต้องการ 6) ดาเนินการตามแผน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ขยายความร่วมมือในวงกว้างยิ่งขึ้น / สรุปบทเรียน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพในประเด็ น ปั ญ หา ความต้ อ งการ และแนวทางการพั ฒ นา
“ชุมชนน่าอยู่” จากชุมชนเมืองเอก และกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่
ศึกษาครั้งนี้ คือ ชุมชนในตาบลหลักหก ประกอบไปด้ว ย 3 กระบวนการ คือ การศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาความต้องการของชุมชนใน 4 เรื่องหลัก ๆ คือ ประวัติความเป็นมาของชุมชน การ
ดาเนินชีวิตของชุมชน ความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชน และปัญหาที่สาคัญของพื้นที่
2. การศึกษาเชิงปฏิบัติการในชุมชนนาร่องในพื้นที่ (ที่มีความพร้อม)
กลุ่มเป้าหมาย สาหรับการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ชาวชุมชนเมืองเอก และกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบล ร้านค้า กิจการต่าง ๆ ภายในชุมชนเมือง
เอก ผลการสารวจข้อมูลจากแบบสารวจเบื้องต้น รวมจานวน 334 ชุด เป็นชุมชนรอบบริเวณหมู่
บ้านเมืองเอกจานวน 261 ชุด / หมู่บ้านเมืองเอก จานวน 73 ชุด และคอนโดเมืองเอก จานวน 12 ชุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
สาคัญ 3 แหล่งคือ
1. การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) ที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field survey) โดยแบบสอบถาม
3. การเก็บข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การ focus group ในกลุ่มผู้นาของ
พื้นที่ การเก็บข้อมูลจากเวทีประชุม ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
แนวคิดในการวิจัย
เมืองน่าอยู่ (Healthy Cities) และชุมชนน่าอยู่ (Healthy Communities)
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ น าแนวคิ ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนโดยใช้ ชื่ อ
“Healthy Cities” แปลว่ า “เมื อ งน่ า อยู่ ” ึึ่ ง น่ า จะแปลว่ า “เมื อ งสุ ข ภาพ หรื อ เมื อ งสุ ข ภาวะ”
หมายถึง เมืองที่มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ แต่ใช้คาว่า “เมืองน่าอยู่” เป็น
ความหมายหลักทดแทน และเสนอความหมายว่า “เมืองที่มีจิตสานึกถึงสุขภาพอนามัย และมีการ
ผลักดันไปสู่การปรับปรุงเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เมืองทุกเมืองสามารถเป็นเมืองน่าอยู่ได้โดยไม่ต้อง
คานึงถึงสถานภาพทางสุขภาพอนามัยในปัจจุบัน เพียงแต่ให้มีการดาเนินการให้มีพันธสัญญาที่จะไป
ถึงเรื่องสุขภาพอนามัย มีกระบวนการ และโครงสร้างการดาเนินงานไปสู่ความสาเร็จ เมืองน่าอยู่ เป็น
เมืองที่มีการปรับปรุง และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ และทางสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการนา
ทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีศักยภาพสูงสุดเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี”
เทารอส Tsouros, (ed). (1990) ได้ให้ความหมายของเมืองน่าอยู่ (Health cities) ว่าเป็นได้
ทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์ เมืองน่าอยู่จึงไม่ใช่เป็นเมืองที่ประสบผลสาเร็จด้านสุขภาพอนามัยให้ดี
ขึ้น แต่โดยมีโครงสร้าง และกระบวนการทางานที่จะปรับปรุงด้านสุขภาพอนามัย
กนิษฐา นิทัศพัฒนา (2543) กล่าวว่า มิติที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อให้
ประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นมีสุขภาพที่ดี ได้แก่ มิติทางด้านกายภาพ (physical) มิติทางด้านจิตใจ
(mental) มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม (environment) มิติทางด้านสังคม (social) ทั้งนี้ การมีสุขภาพดี
ของประชาชนจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความร่วมมือร่วมแรงกันของทุกฝ่าย ทั้งจากภาครัฐบาล เอกชน
และชุมชนผู้เป็นเจ้าของเมืองที่อยู่อาศัยเอง ในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในชุมชนนั้น
ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร (2540) ให้ความหมายในเชิงการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกัน
ว่า หมายถึงขบวนการที่จะทาให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สุขภาพสังคม และพร้อมที่จะร่วมกันสรรค์สร้างภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการดารงชีวิต
สานักอนามัยสิ่งแวดล้ อม กรมอนามัย (2540) ได้ให้ความหมายของเมืองน่าอยู่ว่า เป็น
กระบวนการที่ทาให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคม
และพร้อมที่จะร่วมกันสรรค์สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการดารงชีวิต เพื่อให้เกิดศักยภาพ
หรือคุณภาพของชีวิตที่ดีที่สุด

840

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ชัยนาท จิตตะวัฒนะ (2540) ให้คาจากัดความความหมายของเมืองน่าอยู่ว่า เมืองที่มีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างสรรค์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และทางสังคมให้
อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งพยายามขยายทรัพยากรของชุมชนเหล่านี้ ให้เพียงพอที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถช่วยเหลือสนับสนุนึึ่งกั นและกันในวิธีการดารงชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สูงสุดเท่าที่จะทาได้
ส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ( 2542) ในฐานะ
หน่วยงานประสานงาน และกาหนดกรอบในการจัดทาโครงการเมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ ได้จัดการ
สัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2542 ได้
กาหนดความหมายของเมืองน่าอยู่ จาก 5 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) สังคมอยู่ดีมีสุข -ชุมชนเข้มแข็ง 2)
การพัฒนาด้านกายภาพ 3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
เอกลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่น 4) การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เป็นชุมชนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5) การมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
คานิยามมีความหลากหลายความหมายแล้วแต่ผู้บัญญัติ อาทิเช่น หมายถึง เมืองที่มีการ
สร้างสรรค์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่ง
ทรัพยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วม และช่วยเหลือึึ่งกันและกันเกี่ยวกับการ
ดาเนินวิถีทางของชีวิต เพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพของชีวิตที่ดีที่สุด หรือหมายถึงเมืองที่มีพลเมือง
ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีการจราจรดี เมืองที่มีมลภาวะน้อยที่สุด หรือ
เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและชนบทที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เอื้อ
อาทร มีชุมชนเข้มแข็ง มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง
มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน ในขณะที่ความหมายที่ถูกใช้สรุปว่า
เมืองน่าอยู่คือ เมืองและชุมชน หรือในเมือง หรือชนบทที่ มีการสร้างสรรค์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทาง
สั ง คม และทางกายภาพอย่ างต่ อเนื่ อง มีก ารขยายการใช้ ทรั พ ยากรของเมื อ งทุ ก ๆ ด้ าน เพื่ อ ให้
ประชาชนมีพลัง หรือความสามารถที่จะเกื้อหนุนึึ่งกันและกัน ในการทากิจกรรมต่างๆ ของชีวิต เป็น
การพัฒนาศักยภาพสูงสุดของคน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่
การดาเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ให้ประสบผลสาเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลต่าง ๆ มากมาย
แต่การที่เมืองใดจะสามารถดาเนินงานโครงการให้ประสบผลสาเร็จจะต้องมีปัจจัยสนับสนุน
ดังต่อไปนี้ (ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร, 2540)
1.ความมุ่งมั่นและสัญญาทางสาธารณสุข (Commitment to Health) ผู้บริหาร และผู้
กาหนดนโยบายจาเป็นต้องมีความมุ่งมั่น และให้สัญญากับประชาชนที่จะดาเนินการพัฒนากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งทางตรงและอ้อม ที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนโดยรวมทุกคน
2.การตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน (Political Decision-Making) การดาเนินงานโครงการ
เมืองน่าอยู่ให้ประสบผลสาเร็จ จะต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่า การ
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วางแผน และการดาเนินงานมีความสอดคล้องกัน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรี จะต้อง
ตัดสินใจร่วมกันที่จะดาเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่
3.การสร้างกลไกการประสานงาน และการทางานร่วมกัน (Intersectional Action) ผล
ความสาเร็จของโครงการที่สาคัญขึ้นอยู่กับการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ
ในชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินงานตั้งแต่การค้นหาปัญหา การหาแนวทางแก้ไข และการ
ดาเนินงาน
4.การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) การมีส่วนร่วมของชุมชนมี
ความสาคัญต่อการดาเนินงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการเมืองน่าอยู่เป็นกระบวนการที่
ประชาชนต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม
ในการดารงชีวิต และเอื้อต่อการที่จะทาให้เกิดสุขภาพดีได้
5.นวัตกรรม (Innovation) การดาเนินงานควรเปิดโอกาสให้มีการทดลองนาแนวคิดใหม่ ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่จะทาให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีกว่า
6.การมีนโยบายของรัฐในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจนในทุกหน่วยงาน
(Healthy
Public Policy) ึึง่ Healthy Public Policy มิใช่เฉพาะแต่นโยบายที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
หรือองค์กรที่เกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น แต่หมายถึงนโยบายที่ชัดเจนของหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ
และนโยบายเหล่านั้นส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีของตัวบุคคลและสังคม
ปัจจัยข้างต้นเป็นไปเพื่อความสะดวกในการดาเนินงาน และยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามลักษณะการจัดการ เช่น การอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ โดยการใช้การมีส่วนร่วม
จากประชาชน และหน่วยงานองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินการโครงการเมืองน่าอยู่มีความยั่งยืน
บทบาทภาคีการพัฒนา
ด้านบทบาทภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ แต่ละภาคีจะ
มีบทบาทที่ต่างกันออกไปตามศักยภาพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่เป็นรากฐานสาคัญและ
เป็นหัวใจของความสาเร็จในการทาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ กลุ่มชุมชนและประชา
สังคม ที่ก่อตัวขึ้นมา
ด้านบทบาทของภาคการเมืองควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีความต่อเนื่องในการดาเนิน
นโยบาย เป็นธรรม ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ ด้านภาคราชการ จาเป็นต้องปรับบทบาท
เป็นผู้สนับสนุน ให้คาปรึกษาชี้แนะเทคนิควิชาการ ปรับแนวคิดการทางานเป็นแนวราบ/ทีมงาน
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับที่ทางานใกล้ชิดกับประชาชน ต้องปรับระบบการ
ทางานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงวางแผนและบริหารจัด การพัฒนาท้องถิ่น
ของตนอย่างสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอานาจ ส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนจะทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน แนะนาให้ชุมชนเรียนรู้ คิดเอง ทาเองเป็น และเชื่อมประสาน
การทางานระหว่างชุมชนกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งช่วยสนับสนุนทรัพยากร ในส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนจุดประกายความคิดสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางเทคนิควิชาการ และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเมื่อมีข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคม
ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน ก็สามารถร่วมคิดร่วมทาช่วยสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งสื่อมวลชน ก็จะ
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เป็นสื่อกลางสะท้อนข้อเท็จจริงในสังคมชุมชนอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ สะท้อนความต้องการ ปัญหา
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และช่วยรณรงค์สร้างจิตสานึกสาธารณะได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่เกิดการขยายผลไปสู่ท้องถิ่น
อย่างกว้างขวาง จาต้องสร้างกระแสท้องถิ่นเรื่องเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ โดยเน้นกระแสความสนใจใน
คุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีการเรียนรู้ สร้างข่ายการเรียนรู้ โดยพยายามทา
จากจุดเล็ก ๆ ให้สาเร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผล การพัฒนาระบบ
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ และ
การสร้างกลไกสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ โดยสนับสนุนพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน พร้อมทั้งสร้างความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจในแนวคิด
เรื่องเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งจัดตั้งเป็นเครือข่ายการทางานเมือง
น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
อย่างไรก็ดี ความคงอยู่ของสภาวะต่างๆ ที่อาจทาให้คนมีความสุข ความพึงพอใจนั้น ย่อมไม่
เป็นสภาวะตายตัว มีความเป็นพลวัตรแปรเปลี่ยนเลวลง ดีขึ้น หรืออาจยกระดับมาตรฐานขึ้นไปได้
เรื่อยๆ หากมีเหตุผล ความชอบธรรม หรือปัจจัยองค์ความรู้ และวิทยาการที่เปลี่ยนไป เมื่อเป็นดังนี้
การทาให้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จึงมิได้เป็นความยั่งยืนของความเป็นเมืองน่าอยู่
หากแต่คือ
"กระบวนการทาให้เมืองน่าอยู่" นั้นที่จะต้องยั่งยืนคงอยู่ และพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ให้สามารถรองรับ
และไล่ทัน กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้นได้
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มุ่งเน้นค้นหาแนวทาง และพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชน “เมืองเอก” ให้น่าอยู่ โดย
การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในพื้นที่ของชุมชนเมืองเอก จากการพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนรู้จั กตัวเอง ร่ วมพัฒนาตัวเอง และสามารถขยายผลให้ที่อื่นได้รู้จัก และพัฒนา
มุ่งเน้นในด้านอื่น ๆ ต่อไป มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ชุมชนน่าอยู่ และปัจจัยกาหนด งานวิจัยมีมุมมองว่า ชุมชนน่าอยู่เป็นชุมชนที่
สมาชิกชุมชนเป็นผู้กาหนดความหมาย “ความน่าอยู่” ด้วยตนเอง มีวิสัยทัศน์ และจิตสานึกร่วม มีการ
จัดระบบสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้มีปัจจัยกาหนดสุขภาวะสุขภาพของสมาชิกชุมชน 2 ด้านสาคัญคือ 1)
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ คื อ ระบบนิ เ วศน์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และพื้ น ที่ ส าธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพดี 2)
สิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ ทุนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชน ความเท่าเทียมทางสังคม นโยบาย
สาธารณะ การศึกษา และความสัมพันธ์ทางสังคม
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ มี 6 กระบวนการหลักคือ 1)การแสวงหา
พันธมิตร 2)การศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะชุมชน และชุมชนน่าอยู่ 3) การก่อรูปวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ชุมชนน่าอยู่ 4) การคัดเลือกประเด็น และพัฒนาโครงการปฏิบัติการ 5) ปฏิบัติการชุมชน
และ 6) การสรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนใน-นอกชุมชน
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ส่วนที่ 3 แนวทาง และบทเรียนการพัฒนานาร่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน “เมือง
เอก” ให้น่าอยู่ เป็นผลของการค้นหา และร่วมกระบวนการศึกษา ึึ่งเป็นส่วนของข้อเสนอเพื่อการ
ดาเนินการต่อไป
ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ พื้นที่ตาบลหลักหกในปัจจุบัน แต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวของ
เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มใกล้กับแม่น้าเจ้าพระยา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงได้ขอเช่าทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ และมีชาวจีนอพยพเข้ามาทางเรือ ึึ่งอพยพมาอาศัยอยู่
เป็นกลุ่ม โดยใช้บริเวณพื้นที่นี้ โดยได้ขอเช่าพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกฟักทอง ส่งขาย
เมืองจีน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงนารถไฟเข้ามาวิ่งในประเทศสยาม และได้ดาเนินการก่อสร้าง
ทางรถไฟตัดผ่านพื้นที่ของหม่อมหลวงบัว ฝั่งทิศตะวันออก และในบริเวณดังกล่าวจึงเป็นที่ตั้งของ
สถานีรถไฟหลักหก คาว่า “หลักหก” มาจากหลักกิโลเมตรที่ 6 ของการรถไฟ ที่ได้เริ่มนับมาจากหัว
ลาโพงเป็นต้นมา ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า หลักหก เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 200 กว่า
ปี ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าว ได้ถูกแบ่งขายให้กับชาวนา ชาวสวนที่เคยเช่าที่ดินอยู่แต่เดิม จนใน
ปัจจุบันสวนก็ยังทาสวนผักอยู่แต่เหลือน้อย และแบ่งขายให้กับบริษัทยูนิเวสท์ ฯ เพื่อก่อสร้างหมู่บ้าน
จัดสรรโครงการหมู่บ้านเมืองเอก บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตรท เพื่อก่อสร้างหมู่บ้านพฤกษา 50 และ
เป็นที่ตั้งของเทศบาลตาบลหลักหก
ชุมชน และหมู่บ้านเมืองเอก ตาบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตาบลหลักหก มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน 7 หมู่บ้าน ึึ่งปัจจุบันความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัย
ของชุมชน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ มใหญ่ ๆ คือ กลุ่ มที่เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รอบนอกหมู่บ้านจัดสรร
โครงการบ้านเมืองเอก ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทาสวนผัก กลุ่มที่สอง จะ
เป็ น กลุ่ ม ชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นหมู่ บ้ า นจั ด สรรโครงการบ้ า นเมื อ งเอก ประชาชนส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมือง นักธุรกิจ สภาพของชุมชนไม่มีปัญหามากนัก เนื่องจากเป็นหมู่บ้าน
จัดสรรมีการวางผังเมืองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนชุมชนรอบนอกโครงการหมู่บ้านเมืองเอกจะมี
ปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีประชากรแฝงเข้า
มาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจานวนมากเพื่อการประกอบอาชีพ อาศัยอยู่กับครอบครัว นักศึกษาเข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จึงต้องเช่าบ้านอยู่ หอพัก มีการปลูกบ้านรุกล้าที่ลาคลองสาธารณะ
อย่างไรก็ดี เมื่อศึกษาข้อมูลด้านชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลตาบลหลักหก พบว่า มีชุมชน
ที่จัดตั้งในเขตเทศบาล ทั้งหมด 11 ชุมชน คือ 1.ชุมชนเอกเจริญวิสต้า สภาพโดยทั่วไปของโครงการ
บ้านแต่ละหลังจะกระจายตัวอยู่ตามถนนเส้นหลักในเมื องเอก 2.ชุมชนเมืองเอกโครงการ 2 (จานวน
140 ครัว เรือน) สภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นโครงการที่มีการจัดการดูแลเป็นอย่างดี เพราะมีประธานที่
ดูแลทุ่มเท กับการพัฒนา ให้โครงการสองน่าอยู่ม ากขึ้น 3.ชุมชนเมืองเอกโครงการ 3 สภาพทั่วไปของ
พื้น ที่เป็น โครงการที่มีมีทางลั ดออกไปถนนหลายเส้ น 4.ชุมชนเมืองเอกโครงการ 5 (จานวน 275
ครัวเรือน) สภาพทั่วไปของพื้นที่บ้านในโครงการจะไม่มีคนอยู่เป็นส่วนใหญ่จึงมีนักศึกษามาเช่าอยู่มาก
ในโครงการ 5 จะมีเป็นทาวเฮาส์และมีบ้านเช่าที่นักศึกษาเช่าอยู่ 5.ชุมชนเมืองเอกโครงการ 6 (จานวน
200 ครัวเรือน) 6.ชุมชนเมืองเอกฝั่งเหนือ 7.ชุมชนเอกบูรพา 8.ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (เปรมประชา)
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9.ชุมชนเอกทักษิณ 1, 2, 3, 5 10.ชุมชนหมู่บ้านริมน้า และ 11.ชุมชนเมืองเอกรังสรรค์ โดยพื้นที่ของ
ชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอก ึึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรร ึึ่งโครงการเก็บข้อมูล ใน
เชิงกายภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมด้านอื่น ๆ ยังไม่มีความเข้มข้นมากนัก
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและแนวทางที่มี
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาพื้นที่ตาบลหลักหก ชาวบ้านให้ความสาคัญกับปัญหาทั่วไปในเรื่อง
การขอไฟฟ้า (ร้อยละ 15.3) สุนัขจรจัด (ร้อยละ 15.3) ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 12.3) และปัญหาโจร
ขโมย (ร้อยละ 9.6) ส่วนด้านปัญหาความเป็นอยู่ที่สาคัญ คือ ปัญหารายได้ (ร้อยละ 38.3) และปัญหา
น้าเสีย (ร้อยละ 12.3) ในขณะที่เมื่อสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ในพื้นที่แต่ละหมู่ึึ่งประกอบด้วย 7 หมู่
พบว่า
หมู่ที่ 1 ชาวบ้านให้ความสาคัญกับปัญหายาเสพติด และปัญหาโจรขโมย
หมู่ที่ 2 ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัญหาด้านรายได้ อาชีพ ชาวบ้านในหมู่สองเอง
ส่วนใหญ่รายได้ไม่พอใช้จ่าย ควรหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนของตัวเอง และปัญหาน้าเสีย
ควรดาเนินการเพื่อไม่ให้น้าเน่าเสียไปกว่านี้ การเก็บกวาดขยะ น้าขยะที่ควรดาเนินการอย่างจริงจัง
หมู่ที่ 3 ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัญหาทั่วไป ได้แก่น้าในคลองเพราะเน่าเสีย
มากมีขยะเยอะมาก ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ถ้าปล่อยไว้คงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข ถึงแม้จะมีการลอกคลอง
แต่ขยะก็เอาไว้ข้างคลองึึ่งก็อยู่ในน้าเช่นเดิม และปัญหาเยาวชน การรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่จะมี
รวมกลุ่มกินเหล้าขี่รถึึ่งรบกวนชาวบ้าน
หมู่ที่ 4 ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดิน กรณีการเวนคืน
ที่ดินของกรมชลประทานชาวบ้านจะเดือดร้อนมาก และปัญหาน้าเสียในคลอง แม้น้าในคลองหลังหมู่สี่
เองยังไม่ค่อยเสียมากเท่ากับหมู่อื่น แต่ควรเร่งแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้น
หมู่ที่ 5 ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัญหารายได้ไม่พอใช้จ่าย และปัญหาที่อยู่
อาศัย กรณีการไล่ที่เกิดขึ้น
หมู่ที่ 6 ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัญหาน้าเสีย ชาวบ้านบางคนยังทิ้งขยะและเศษ
อาหารลงในน้า รวมไปถึงรถขยะที่จะเอาน้าขยะมาเทลงในคลอง ปัญหาน้าและไม่สามารถใช้น้าได้ ไม่
มีน้าใช้ และถนน ทางไม่ละช่วงจะไม่เท่ากันเวลาขับรถอันตราย และทางแคบ
หมู่ที่ 7 ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัญหาการเวนคืนเท่ากับว่าชาวบ้านก็ไม่มีที่อยู่
อาศัย เนื่องจากเป็น พื้น ที่ช าวบ้ านที่อยู่บริเวณริมคลอง ที่ที่อาศัยอยู่ไม่ใช่ที่ของตนเองเป็นที่กรม
ชลประทาน ึึ่งก็หมายความว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิในที่ดินพื้นนั้น
ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมนาร่องเพื่อนาไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาแนวคิด
เพื่อการพัฒ นาชุมชนน่ าอยู่ ร่ ว มกัน จากการส ารวจจึงพบได้ว่า ปัญหาน้าเสี ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่
ชาวบ้านให้ความสนใจร่วมกัน
นอกจากนั้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน ชาวชุมชนให้ข้อมูลความสาคัญกับปัญหาน้าเสียว่า
สืบเนื่องจากลาคลองเปรมประชากรในปัจจุบันถูกละเลยการดูแล ไม่ค่อยมีกระบวนการดูแลรักษา ทั้ง
ยังไม่ให้ความสาคัญในด้านนี้ ดังจะเห็นได้ว่า ยังไม่มีระบบการจัดการน้าเสียของบ้านเรือนก่อนทิ้งลง
คลอง โดยชาวชุมชนส่วนใหญ่ ไม่มีระบบท่อน้าทิ้ง การจัดการขยะในคลอง และรวมถึงบางบ้านยังไม่มี
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บ่อเกรอะจากห้องน้าในบ้าน กิจกรรมในการจัดการปัญหานาร่องด้วยกัน คือ การจัดการปัญหาน้าเสีย
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทาถังดักไขมันรายครัวเรือน การใช้น้าหมักชีวภาพบาบัดน้าเสียใน
บริเวณคลองเปรมประชากร บริเวณประตูน้า ในหมู่ 5 จนถึงบริเวณสะพานชุมชนหมู่ 7 วัดรังสิต ึึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น มีขอบเขตไม่กว้างเกินไป
แนวทาง และรูปแบบการพัฒนาชุมชนตาบลหลักหกให้น่าอยู่ ผ่านการพัฒนากิจกรรม
นาร่องยึดหลักการสาคัญ ดังนี้
 รวม “พลังใจ” ให้ความสาคัญ คือ การรวมตน เพื่อรวมพลังใจ การรวมกัน รวมใจ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดประชาคม โดยใช้ประเด็นที่ชุมชนสนใจ มาเป็นเครื่องมือในการรวมคน
 การร่วมคิด โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหา และโอกาสอย่างรอบด้าน
รวมทั้งการกาหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแก้ไขปัญหา
 ก่อเกิด “พลังการจัดการ” เกิด “การร่วมทา” ดาเนินงานตามแนวทาง วิธีการ และ
แผนงานที่กาหนดในขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดระบบการบริหารจัดการ เช่น การแบ่งบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของภาคี การประสานงาน
 สร้าง “พลังภูมิปัญญา ขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาสังคม โดยการ
สรุปบทเรียนร่วมกัน การติดตามประเมินผลผ่านกระบวนการกลุ่ม และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
เชื่อมต่อ ทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ
 สร้าง “พลังปิติ” ขั้นตอนสุดท้ายของการดาเนินการ คือ การรับผลจากการกระทา
เป็นการสร้าง “พลังปิติ” โดยการยกย่อง ชื่นชม ให้กาลังใจ แก่คนที่มีความตั้งใจ และเสียสละให้กับ
ชุมชน และสังคม ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุขจากการทางานร่วมกัน ส่วนปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดจากการกระทา ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องนามาปรับปรุง พัฒนาไม่ให้เกิดขึ้นอีก
 สร้าง “ภาพลักษณ์” ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่องค์กร
ชุมชนอื่นๆ เช่น ถ้าเป็นองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์ จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด
สร้างรายได้เพิ่ม ด้านองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์จะเป็นการยกย่อง เชิดชู
เกียรติแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นต้น
ผลของการทางานชุมชนน่าอยู่ การดาเนินการในกิจกรรมนาร่องบรรลุผลสาคัญสาหรับ
การสร้างความเข้าใจในความคิดเห็น ปัญหาความต้องการที่มีอยู่ในพื้นที่ ึึ่งแตกต่างจากกิจกรรม
พัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยพบว่า เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชาว
ชุมชนเท่าใดนัก เป็นแนวทางการพัฒนาตามกระบวนการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
ไม่ เ น้ น สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา “ชุ ม ชนน่ า อยู่ ” ร่ ว มกั น ของพื้ น ที่ ดัง นั้ น จาก
กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ การมีส่วนร่วมของชุมชน และรวมถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ/เอกชน/องค์กรวิชาชีพในพื้นที่ยังคงเป็นแค่อยู่ในระหว่างการเริ่มต้น การ
สนับสนุนความต่อเนื่องในโครงการลักษณะเช่นนี้ยังจาเป็นเพื่อการดาเนินการได้ประสบผลอย่างยั่งยืน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ในพื้นที่ ของชุมชน ต้องเริ่มจากการศึกษาความ
เข้าใจในความคิดเห็น ปัญหาความต้องการที่มีอยู่ในพื้นที่ ึึ่งงานศึกษานี้เสนอใน 4 เรื่องหลัก ๆ คือ
ประวัติความเป็นมาของชุมชน การดาเนินชีวิตของชุมชน ความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชน และ
ปัญหาที่สาคัญของพื้นที่ และพัฒนาผลการศึกษา เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมจากชุมชน และภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของศักยภาพการดาเนินการ
รูปแบบสาคัญจะเริ่มจากการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นาชุมชน การใช้กลไกที่มีอยู่ในพื้นที่
การประชุมชี้แจงอย่างต่อเนื่อง การวางแผน และแบ่งบทบาทร่วมภายใต้การนาที่ต้องเข้มแข็งในกลไก
ชุมชนที่มีอยู่ บนฐานแนวคิดสาคัญที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพชุมชน การสนับสนุนให้เห็นถึง
กระบวนการริเริ่มจากตนเองที่สามารถดาเนินการได้เลย เช่น กระบวนการศึกษาเรียนรู้กรณีต่าง ๆ ที่
ด าเนิ น การอย่ า งเห็ น ผล ต้ อ งถู ก ให้ ค วามส าคั ญ และสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ลั ก ษณะเช่ น นี้ ใ ห้
กว้างขวางในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง การพัฒนาบทเรียน ความเข้าใจ
ถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่จะสนับสนุนการแก้ปัญหาให้แล้วเป็นสาคัญ
กิจกรรมนาร่องจะเป็นกรณีสาคัญ โดยการจัดการน้าเสียโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม และมีแนวการดาเนินการรูปธรรมที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจะ
เป็นบทเรียนการจัดการที่แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพชุมชน และพัฒนาภาคีความร่วมมือ แม้ผลการ
ดาเนินการ จะพบว่า ในด้านของการมีส่วนร่วมของชุมชน และรวมถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ/เอกชน/องค์กรวิชาชีพของพื้นที่ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้น แต่เพื่อการสนับสนุน
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของชาวชุมชน และการขยายผลการดาเนินการ โดยการจัดการปัญหาน้าเสีย
ที่ชุมชนพบเห็น ยังคงต้องการสนับสนุนความต่อเนื่องในโครงการลักษณะเช่นนี้ และการสร้างความ
ยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาในพื้นที่ จะต้องผลักดันให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถของประชาชนในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ และเป็นพื้นที่
เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ร่วมกัน
นอกจากนั้น เมื่อสถานการณ์ปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่เป็นประเด็นสาคัญที่
จาต้องกระตุ้น จาต้องกระตุ้นกลุ่มแกนนา ให้เห็นความสาคัญทั้งด้านการทางานพัฒนา และการค้นหา
แนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็น
แนวทาง หรือพลังหลักอีกด้านของการทางานในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งประเด็นร่วมผลักดันของพื้นที่
ต่อไป ควรต้องผลักดันให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพ หรือด้านการมีพันธะสัญญาที่มุ่งสู่สุขภาพ
การตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน เพื่อดาเนินงานเมืองน่าอยู่ ึึ่งจะร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เพิ่มความสามารถของประชาชนในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ และน่าอยู่ร่วมกัน
ปั ญหาอุป สรรคการดาเนิน การที่พบดัง นี้ 1.แนวทางการพัฒ นาพื้น ที่ที่ ผ่ านมาจากการ
สังเกตการณ์ การเก็บข้อมูลจากการพูดคุย พบว่า ไม่ค่อยเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชาว
ชุมชนเท่าใดนัก เป็นแนวทางการพัฒนาตามกระบวนการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
ทาให้ชุมชนไม่เห็นความสาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาชุมชนของตนเอง 2.
กระบวนการทางานพัฒนาในพื้นที่นับจากนี้ไป อาจจาต้องมีกิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วม และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 3.กลุ่มแกนนา เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ใน
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พื้นที่ ฯลฯ ในพื้นที่ต้องถูกกระตุ้น สนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้เห็นความสาคัญทั้งด้านการทางานพัฒนา
และสถานการณ์ปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมเป็นแนวทางหลักอีกด้านของการทางานในพื้นที่
ชุมชน 4.สถานที่ศูนย์กลางของชุมชนดูเหมือนเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการทากิจกรรมในด้าน
การระดมความคิดเห็น หรือค้นหาแนวทางร่วมในการดาเนินการใด ๆ เนื่องจากปัญหาด้านเครื่องเสียง
ฯลฯ
ข้อเสนอแนะ
ทางโครงการ ฯ เสนอว่า 1.สถานการณ์ปัญหาน้าเสีย ยังไม่เป็นปัญหาที่ถูกให้ความสาคัญ
หลักสาหรับชาวชุมชน จึงอาจจะต้องกระตุ้นให้เห็น รวมทั้งสนับสนุนกรณีปัญหาเหล่านี้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัญหาที่แท้จริง ที่ถูกให้ความสาคัญหลักของชาวชุมชน 2.ด้านการสนับสนุนกระบวนการ
สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพชุมชน การสนับสนุนให้เห็นถึงกระบวนการริเริ่มจากตนเองที่สามารถ
ดาเนินการได้เลย เช่น กระบวนการศึกษาเรียนรู้กรณีต่าง ๆ ที่ดาเนินการอย่างเห็นผล น่าจะต้องถูกให้
ความสาคัญ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ลักษณะเช่นนี้ให้กว้างขวางในพื้นที่
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเชิงปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนตาบลหลักหกในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุน
จากสถาบันวิจั ย มหาวิทยาลั ยรังสิ ต แกนนา หน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองหลักหก หน่วยงาน
สนับสนุนอื่น ๆ และชาวชุมชนตาบลหลักหกทุกท่านที่มีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการวิจัย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ โดย
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการตารางสอนแบบอัตโนมัติ 2) เพื่อการ
จัดตารางสอนได้ตามเงื่อนไขและสอดคล้ องกับลั กษณะของรายวิช าและความต้องการของผู้ส อน
ซึ่งการจัดตารางสอนเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน จึงได้นาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้สาหรับการจัดตารางสอนภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยพบว่า การจัดตารางสอน
มีความยื ดหยุ่ น ตามความต้องการของผู้ใช้ งาน การทางานมีความถูกต้อง สามารถจัดตารางสอน
ที่สอดคล้องกับลักษณะรายวิชาและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนได้ จากการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้ งานระบบ โดยการสร้ างแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านองค์ประกอบโดยรวมของระบบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และระดับความพึงพอใจโดยรวมของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.106 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ใช้งานระบบ
การจัดการตารางสอนแบบอัตโนมัติ มีความพึงพอใจในด้านการนาไปใช้อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ตารางสอน อัตโนมัติ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

850

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ABSTRACT
This paper describes the design and implementation database for classroom
timetable automatic management. The proposed is 1) To development system for
manage classroom timetable automatic 2) To manage timetable with the conditions
and the nature of the course and the requirements of teachers. The timetable is a
process complexity. Therefore apply the application of computer technology for
manage the timetable to Faculty of Management Science, Phetchabun Rajabhat
University used by Genetic Algorithm. The result shows that the system is the timetable
flexible accord user requirement, accuracy and manage the timetable accord with the
nature of the course and the requirements of teachers. The results of the satisfaction
evaluation by creating a questionnaire to assess satisfaction and data collection of user
4 segment appear the segment to the highest level is element to overall system,
average is 4.33 and overall satisfaction is the high level, average is 4.20, standard
deviation is 0.106. The results were consistent with the hypothesis of the research is
the user of classroom timetable automatic management system have satisfaction in
the adoption is a high level.
Keywords: Timetable, Automatic, Genetic Algorithm
บทนา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.ปช. ในระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 8 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร
กระบวนการจัดการตารางสอนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ยึดหลักการเลือกห้องเรียนให้เหมาะสม
กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ ง ลั ก ษณะรายวิ ช าและจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ห้ อ ง ปั จ จุ บั น คณะ
วิทยาการจัดการใช้วิธีการจัดตารางสอนโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์สเปรดชีต (Microsoft Excel) จึง
ส่งผลให้เกิดความสับสนและเสียเวลาในการจัดการตารางสอนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพราะต้อง
จัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานด้วย อีกทั้งยังมีเงื่อนไขในการเลือกใช้ห้องเรียนของผู้สอน
เช่น การเลือกห้อง เลือกวันและเวลาในการสอน ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางานแต่ละภาคการศึกษา
โดยเฉพาะการซ้ากันของห้องเรียนและเวลาสอน
งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ เพื่อให้การ
จัดตารางสอน ภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความถูกต้อง เหมาะสม
ลดข้อผิดพลาด และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานตามเงื่อนไขได้ โดยการนาทฤษฎีขั้นตอน
เชิงพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการตารางสอนแบบอัตโนมัติ
2. เพื่อการจัดตารางสอนได้ตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชาและความ
ต้องการของผู้สอน
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ และได้กาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยในการพัฒนาระบบโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการจัดตารางสอนแบบ
อัตโนมัติ ประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน
1.) การศึกษาระบบงานเดิม
ระบบงานเดิม คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดตารางสอนโดยใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์
สเปรดชีต (Microsoft Excel) ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นภาระงานสอนของผู้สอนทั้งมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
ผู้รั บผิ ดชอบจะต้องดาเนิน การกรองข้อมูล โดยเลือกเฉพาะภาระงานสอนของผู้ สอนที่สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการเท่านั้น และทาการจัดตารางสอนตามเงื่อนไขลักษณะรายวิชาในแต่ละสาขาวิชา

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลภาระงานสอนของผู้สอนทั้งมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลการจัดตารางสอนจากหมู่เรียนของนักศึกษาโดยระบุข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
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ระบุห้องเรียน ระบุวัน/เวลาเรียน ตามเงื่อนไข
2.) การกาหนดข้อมูลพื้นฐาน
ดาเนิ น การศึ ก ษาขั้ น ตอนการท างานและเงื่ อ นไขส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ตารางสอน
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานในการจัดตารางสอนทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คือ
2.1. รายวิชาในหลักสูตร
2.2. ห้องเรียน
2.3. เวลาเรียน
2.4. ผู้สอน
2.5. หมู่เรียน
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบ
1.) การออกแบบขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
การออกแบบโครงสร้างโครโมโซม ได้มีการแบ่งประเภทห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ห้องบรรยาย และ ห้องปฏิบัติการ และกาหนดเงื่อนไขการทางาน ดังนี้
เงือ่ นไขที่ 1 : ห้องเรียนสอดคล้องกับลักษณะรายวิชา
เงื่อนไขที่ 2 : ในวันและเวลาเดียวกัน ห้องเรียน 1 ห้อง สามารถจัดตารางสอนได้เพียง
1 รายวิชา
เงื่อนไขที่ 3 : ในวันและเวลาเดียวกัน หมู่เรียน 1 หมู่ สามารถเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
เงื่อนไขที่ 4 : ในวันและเวลาเดียวกัน ผู้สอน 1 คน สามารถสอนได้เพียง 1 รายวิชา
การกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้มีการกาหนดไว้ ดังนี้
(1) จานวนประชากร (Population size)
(2) รูปแบบของการคัดเลือก (Selection)
(3) รูปแบบของการสลับสายพันธุ์ (Crossover type)
(4) รูปแบบของการกลายพันธุ์ (Mutation type)
2.) การออกแบบฐานข้อมูล
ผู้วิจัย ได้ออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยใช้แบบจาลอง คือ ER Diagram ซึ่งเป็นการ
อธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล ประกอบไปด้วย 7 ตารางดังนี้
ตารางที่ 1 อธิบายข้อมูลชื่อตารางในการออกแบบฐานข้อมูล
Table name
Subjects
Teachers
Rooms
Sec_Students
Fields
Enroll
Timetable

Description
รายวิชา
ผู้สอน
ห้องเรียน
หมู่เรียน
สาขาวิชา
การลงทะเบียนเรียน
ตารางสอน
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบ
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับการออกแบบระบบและฐานข้อมูล เพื่อการทางานที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักของระบบ หลังจากการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
เมื่อทาการเข้าสู่ระบบ ระบบจัดตารางสอนอัตโนมัติจะทาการประมวลผลข้อมูลภาระงาน
สอนโดยอ้างอิงจากการเข้าใช้งานในแต่ละสาขาวิชา โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของรายวิชา คือ
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ข้อมูลผู้เรียน จากนั้นผู้ใช้งานระบบต้องจัดภาระงานสอนให้กับผู้สอนต่อไป

ภาพที่ 4 หน้าจอภาพแสดงข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละสาขาที่ต้องทาการจัดตารางสอน
ผู้ใช้ระบบสามารถระบุผู้ส อน ระบุห้องเรียน จากรายละเอียดข้อมูล ที่แสดงในระบบคือ
ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลกลุ่มผู้เรียน โดยระบบสามารถแจ้งข้อมูลให้กับผู้ใช้ระบบทราบว่าหลังจากการ
ตรวจสอบข้อมูลห้องเรียนที่ต้องการนั้น อาจารย์ นักศึกษา และห้องเรียน ว่างหรือไม่ว่าง จากเงื่ อนไข
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
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ภาพที่ 5 หน้าจอภาพแสดงข้อมูลรายวิชาจากการเลือกหมู่เรียนของนักศึกษา เพื่อระบุข้อมูล
อาจารย์ผู้สอน ระบุห้องเรียน ระบุวัน/เวลาเรียน ตามเงื่อนไข
จากการระบุเงื่อนไขให้กับระบบจัดตารางสอนเรียบร้อย (1) ระบบสามารถแสดงข้อมูล
ตารางสอนในภาพรวมของแต่ละสาขา เพื่อให้ประธานหลักสูตรสามารถทราบข้อมูลในด้านของภาระ
งานสอนของอาจารย์ ได้ทั้งหมด (2) ระบบสามารถแสดงข้อมูล ตารางสอนแบบรายบุคคล โดยมี
รายละเอียดคือ รหัสรายวิชา วัน/คาบ/section ที่สอน ภาระงานในแต่ละรายวิชา ภาระงานรวมของ
อาจารย์รายบุคคล (3) ระบบสามารถลบข้อมูลรายวิชาสอนที่ต้องการเปลี่ยนผู้สอนเพื่อจัดภาระงาน
สอนอีกครั้ งรวมถึงการเพิ่มผู้ ส อนร่ว มในแต่ล ะกลุ่ มผู้ เ รียนได้ (4) ระบบสามารถแสดงข้ อมูล ของ
รายวิชาที่ยังไม่มีผู้สอนเพื่อให้ประธานหลักสูตรได้จัดภาระงานสอนให้ครบตามข้อมูลของแต่ละสาขา
(5) ระบบสามารถรายงานตารางสอนในรูปแบบของเอกสารให้ผู้สอนเป็นรายบุคคลในแต่ละสาขา
(6) ระบบสามารถรายงานสรุปภาระงานสอนของผู้สอนรายบุคคลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยสามารถคานวณได้ผลการตรวจสอบ คือ ภาระงานสอนครบ ภาระงานสอนเกิน และภาระงานสอน
ขาด เป็นจานวนกี่ชั่วโมง

ภาพที่ 6 หน้าจอภาพแสดงข้อมูลตารางสอนในภาพรวมของผู้สอนแต่ละสาขา
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ภาพที่ 7 หน้าจอภาพแสดงข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนรายบุคคลในแต่ละสาขา

ภาพที่ 8 หน้าจอภาพแสดงภาระงานที่ไม่มีผู้สอน ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตารางสอน
หากทาการจัดตารางสอนครบทุกหมู่เรียนจะไม่ปรากฏข้อมูลรายวิชา

855

856

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ภาพที่ 9 หน้าจอภาพแสดงข้อมูลตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคนในแต่ละสาขา

ภาพที่ 10 หน้าจอภาพแสดงข้อมูลภาระงานสอนรายบุคคลของอาจารย์ในแต่ละสาขา
เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาระงานสอนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยและการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล สาหรับการ
จัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ผลในรูปแบบ
ของการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ การวางแผนสร้างเครื่องมือ การ
สร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการวิจัย
เป็นจานวน 3 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 10 คน
แบ่งออกเป็นประธานหลักสูตรจานวน 8 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจานวน 2 คน
มีเนื้อหาการสารวจและผลการวิจัย ดังนี้
1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
โดยผลการส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ ระบบฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ การจั ด ตารางสอนแบบ
อัตโนมัติ ได้แบ่งแบบประเมินเป็น 4 ด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
(1) ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจโดยมีผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย (x̅)
เท่ากับ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.096 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
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รายการประเมินระบบ
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ และชัดเจน
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ และสะดวกต่อการใช้งาน
การจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งาน
ภาษามีความถูกต้องด้านไวยากรณ์และการเรียบเรียง

ค่าเฉลี่ย
4.17
4.00
4.17
4.00
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.408
0.632
0.753
0.632

(2) ด้านการใช้งาน โดยภาพรวมในด้านนี้พบว่าความพึงพอใจโดยมีผลการประเมินเป็น
ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.224 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
รายการประเมินระบบ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเร็วในการแสดงผลของระบบ มีความเหมาะสม
4.33
0.516
ความปลอดภัยในการใช้งาน – การลงชื่อเข้าใช้ระบบ
4.50
0.548
การใช้งานโดยรวม ใช้งานได้ง่าย
4.00
0.000
การเรียกดูรายงานทาได้ง่าย มีความสะดวก
4.00
0.632
รายงานมีความตรงกับความต้องการ
4.33
0.516
(3) ด้านการออกแบบ โดยภาพรวมในด้านนี้พบว่าความพึงพอใจโดยมีผลการประเมิน
เป็นค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.167 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า
รายการประเมินระบบ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
4.00
0.632
ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ ขนาด สี ชัดเจน
4.17
0.753
การจัดตาแหน่งของข้อความ
4.00
0.632
ความเหมาะสมโดยรวมของโทนสีของฟอร์ม
4.33
0.516
การออกแบบระบบตรงกับระบบงานจริง
4.33
0.516
(4) ด้านองค์ประกอบโดยรวมของระบบ โดยภาพรวมในด้านนี้พบว่าความพึงพอใจโดยมี
ผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.167 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
รายการประเมินระบบ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีความเสถียรภาพ
4.17
0.753
ระบบสามารถลดปริมาณงานได้
4.50
0.548
คู่มือการใช้งาน
4.33
0.516
และผลการวิจัยในครั้งนี้ในภาพรวมมีความพึงพอใจโดยมีผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย (x̅)
เท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.106
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้นาเสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการจัดตารางสอนแบบอัตโนมัติ โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การตารางสอนแบบอั ต โนมั ติ แ ละเพื่ อ การ
จัดตารางสอนได้ตามเงื่อนไข สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชาและความต้องการของผู้สอน เพื่อให้
การจั ดตารางสอนภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ มีความถู กต้อ ง
เหมาะสม ลดข้อผิดพลาด และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานตามเงื่อนไข โดยใช้ขั้นตอนวิธี
เชิงพันธุกรรม จากผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดคื อ ด้านองค์ประกอบโดยรวมของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ
ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 ตามลาดับ ระดับความพึงพอใจโดยรวมของระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.106 และผู้ใช้งานระบบได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไป
คือ ควรใช้คาศัพท์ในบางรายการให้เป็นคาศัพท์ที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยนี้ได้ใช้ทฤษฎีขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เป็นทฤษฎีต้นแบบ
ในการพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เหมาะแก่การค้นหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีความซับซ้อน และ
มีกระบวนการค้ น หาที่ไม่ มีความเฉพาะเจาะจงลั กษณะเฉพาะของข้อมู ล แบบใดแบบหนึ่ ง ทาให้
สามารถนามาออกแบบอัลกอริทึมที่สอดคล้องกับลักษณะรายวิชาและความต้องการของผู้สอน โดย
ระบบที่พัฒนาสามารถลดข้อผิดพลาดในการทางานได้ สอดคล้องกับนคร กษิตินทร์ และคณะ ที่ได้นา
ทฤษฎีขั้น ตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้จัดตารางเรียนตารางสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน ผลการวิจัยพบกว่า ระบบสามารถทางานได้ถูกต้องและการจัดตารางเรียนด้วยขั้นตอนวิธี
เชิงพันธุกรรมสามารถจัดตารางได้อ ย่างถูกต้องถึงร้อยละ 85.40 ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้จัด
ตารางเรียนอัตโนมัติได้จริง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยคาแนะนาต่าง ๆ ซึ่งขอกล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ประกอบด้วย
ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เจ้าหน้าที่ และพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่กรุณาเอื้อเฟื้อข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย ผู้วิจัย
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ที่สละเวลาให้คาแนะนาคาปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย ขอบพระคุ ณ อาจารย์ เอ็ ม สายคาหน่ อ ผู้ ช่ว ยอธิ การบดี ฝ่ า ยบัณ ฑิต ศึ กษาและ
รองผู้อานวยการสานักวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายทะเบียนประมวลผลและสารสนเทศวิชาการ
เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความกรุณาให้คาปรึกษาแนะนา ให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซ
เบอร์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอบโต้จากการ
ถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 544 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
ขนาดของสถานศึกษา ทาการสารวจโดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Chi-Square, การทดสอบ t-test (Independent Sample t-test) และการถดถอยลอจิ ส ติ ค
(Binary Logistic Regression)
นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นตัวอย่างของการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาศัยอยู่
กับบิดา มารดา ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นหมู่บ้าน/บ้านเดี่ยว ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวช. ประเภทวิชา
พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่เคยถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ในรูปแบบการนินทาล้อเลียน ด้วย
วิธีการส่งข้อความ โดยผ่านช่องทาง Facebook ผลของการศึกษานี้พบว่า ร้อยละ 52.21 มีการตอบ
โต้กลับแบบแผนของพฤติกรรมที่โต้กลับที่สาคัญคือ มักจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน ในช่วงเวลา 16.01 น.
ถึง 20.00 น. ในการตอบโต้กลับสาเหตุหลักในการตอบโต้มาจากการถูกรังแกก่อน โดยมีลักษณะการ
ตอบโต้ในรูปแบบการนินทา ล้อเลียน ด้วยการส่งข้อความ และใช้ช่องทาง Facebook จากพฤติกรรม
การตอบโต้ดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าได้มีการพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตอบโต้ และจากผลการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
เพื่อน โดยเฉพาะความรุนแรงของเพื่อน และกลุ่มเพื่อนอ้างอิง ที่สะท้อนอยู่ในระดับชั้นและประเภท
ของอาชีวศึกษา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในตอบโต้จากการถูกรังแกมากกว่าปัจจัยด้านลักษณะ
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ส่วนบุคคลและครอบครัว อันได้แก่ เพศ ลักษณะการอยู่อาศัย บุคลิกภาพ และรูปแบบของการได้รับ
การอบรมเลี้ยงดู
คาสาคัญ: พฤติกรรม, การตอบโต้, การถูกรังแก, การรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
ABSTRACT
This research aimed to study the reaction behaviors and effects, toward being
threaten on cyberbullying of vocational students in Bangkok. The sample of 544
vocational students were drawn from vocational college in Bangkok, using simple
random sampling method. The research was a quantitative research and the
questionnaires were used to collect data. Computer program was used for data
analysis. The statistic used were the percentage, average, standard deviation, ChiSquare, t-test, and Binary Logistic Regression.
The result indicated that 52.21 percent reacted toward being threaten on
cyberbullying. The reactions were previously considered to respond cyberbullying. The
reaction pattern was using household internet from 4 pm To 8 pm. The major reason
of reaction was being formerly threaten on cyberbullying. The reactions were gossiping
and teasing by sending message via Facebook. The research also revealed that the
factors of friend characteristics especially violence which was significantly seen among
vocational students, had more influence on the reactions toward being threaten on
cyberbullying, than the factors of personalities and family; gender, place of residence,
personality, and family nurturing.
Keywords: behaviors, reaction, being threaten, cyberbullying
บทนา
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยี มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ ว และมี บ ทบาทต่ อ การด ารงชี วิ ต ประจ าวั น ของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งทาให้การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารผ่ านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น
จานวนมาก เมื่อพิจารณาพบว่าแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจากคอมพิว เตอร์และ
โทรศัพท์มือถือของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 5 ปีระหว่างปี 2552 - 2556 พบว่า ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.3 (จานวน 17.9 ล้ านคน) เป็นร้อยละ 35.0 (จานวน
22.2 ล้านคน) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.1 (จานวน 12.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ 28.9
(จานวน 18.3 ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 56.8 (จานวน 34.8 ล้านคน) เป็นร้อย
ละ 73.3 (จ านวน 46.4 ล้ านคน) (ส านักงานสถิติแห่ งชาติ, 2557) ซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและสามารถติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง อาทิเช่น Facebook,
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Twitter, Instagram, YouTube, Application Line เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งอานวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่ว โลกและตลอด 24 ชั่ว โมงอย่างไร้ขีดจากัด โดยการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการสารวจพบว่า
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม เรียงตามลาดับคือ 1. Facebook ร้อยละ 92.1, 2. LINE ร้อย
ละ 85.1, 3. Google+ ร้ อยละ 67, 4. Instagram ร้ อยละ 43.9, 5. Twitter ร้อยละ 21,
6.
WhatsApp ร้อยละ 2.8 สถิติในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอัตราการใช้เน็ตเพิ่มขึ้นจาก ปี
ก่อน กลุ่มที่ใช้เน็ตมากที่สุดคือเพศที่สาม (58.3 ชั่วโมง/สัปดาห์) และอายุ 15-34 ปี (54.2 ชั่วโมง/
สัปดาห์) (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เผยแพร่ผล
สารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยประจาปี (2558) นอกจากนี้การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้มาก
ขึน้ ซึ่งถือว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก ทั้งนีในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่มีทั้งผลดีและผลเสียขึ้นได้หากมีการใช้ไปในทางที่ผิด วิมลทิพย์ มุก
สิกพันธ์ และคณะ (2554) ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะการรังแกบนโลกไซเบอร์เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก
การกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์คือ การใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสารในการทาร้าย
บุคคลอื่น โดยสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น การส่งข้อความ การใช้อินเตอร์เน็ต และรูปแบบการสื่อสารประเภท
อื่น ๆ ซึ่งการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ของศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติก รรมการรังแกในโลกไซเบอร์ที่มี
เพิ่มมากขึ้น การกลั้นแกล้งทางโลกไซเบอร์ เป็นปัญหาที่อันตรายที่ผู้ใหญ่ อย่างผู้ปกครอง ครู อาจารย์
ควรตระหนักและให้ความสนใจกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมเหล่านี้ได้ พฤติกรรมการกลั่น
แกล้งทางโลกไซเบอร์ เป็นพฤติกรรมรุ่นแรง โดยพฤติ กรรมต่าง ๆ เหล่านั้น เช่น การส่ งอีเมล์ ส่ ง
ข้อความ โต้ตอบในทางลามกอนาจาร ดูถูก , ส่งข้อความให้ร้ายในกระดาษข่าว และเผยแพร่เนื้อหา
หมิ่นประมาทผ่านเว็บไซต์ ที่เป็นอันตรายและรุ่นแรง (J Child AdolescBehav, 2013)
ฉะนั้นจากปัญหาพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาชนถือว่าเป็นภัยเงียบที่กาลัง
คุกคามเยาวชนไทยในปั จจุบัน เช่น กรณีข่าวข้าราชการโพสต์เหยียดเด็กปั๊ม และคลิปดาราทาร้าย
คนขับรถจักรยานยนต์ อีกทั้งบังคับให้กราบรถ จนเป็นกระแส “กราบรถกู” เป็นต้น จากกรณีดังกล่าว
จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสนใจและตระหนักถึงผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมาเพราะส่วนใหญ่อาจจะ
ทาไปเพราะความคึกคะนองเท่านั้นและไม่ได้คานึงถึงผลกระทบที่อาจตามมา ทั้งนี้ผลกระทบนี้ไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะตัวเยาวชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชุมชน สังคมและประเทศชาติตามมา ดังนั้นการที่จะลด
ความเสี่ ยงต่อการเกิดพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนและลดผลกระทบที่เกิดจาก
สภาวะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ท้องถิน่ ภาคีต่างๆ รวมทั้ง
สถาบันครอบครัว ตัวเยาชนเองซึ่งถือได้ว่ามีความละเอียดอ่อนและมีความสาคัญที่สุดที่จะต้องร่วมมือ
กันอย่างจริงจังเพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติและที่สาคัญ วิมลทิพย์ (2554) กล่าวว่า เด็ก
ในเขตกรุงเทพฯ ที่ทาการรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) เป็นเด็กดี แต่ด้านมืดคือ การใช้โลก
ไซเบอร์ทาร้ายผู้อื่น หรืออัตราส่วนการรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ของเด็กอาชีวศึกษามี
มากกว่าของเด็กที่เรียนสายสามัญ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมและความรุนแรง (วิมลทิพย์
มุสิกพันธ์ และคณะ, 2554)
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จากการทบทวนสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมตอบ
โต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นอันเนื่องมาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้และ
ไม่ตอบโต้จากการใช้งานผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของวัยรุ่น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาผู้ที่ถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ผลจากการศึกษานี้
เพื่อป้องกันพฤติกรรมการตอบโต้จากการรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรมของวัยรุ่นในสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ โดยผ่ านช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์
2) เพื่อศึกษาปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
คณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 37,498 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรการคานวณของ W.G.cochran จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 544 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาดคือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สามารถดาเนินการ
สุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ตามขนาดของสถานศึกษาดังนี้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ร้อยละ 50 สถานศึกษา
ขนาดกลาง ร้อยละ 40 และสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 10 จากนั้นทาการสุ่มตามประเภทของ
สถานศึกษา ด้วยการสุ่มอย่างง่าย โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษา
โดยผู้ วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 544 คน ได้ แ ก่
นักเรียน นักศึกษาที่มี ประสบการณ์ในการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ซึ่งการเก็บข้อมูลผู้วิจัย มีการทา
หนั งสื อขออนุ ญ าต เพื่ อขออนุ ญ าตและขอความร่ว มมื อแจกแบบสอบถามนัก เรีย น นัก ศึก ษาใน
สถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคมีน
บุ รี , วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอนเมือ ง, วิ ทยาลั ย บริห ารธุ รกิ จ และการท่ อ งเที่ ย วกรุ งเทพ และวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาธนบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และทาการลงรหัส โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ
มาณ ประกอบด้วย 1) การทดสอบความเป็นอิส ระต่อกันของสองประชากร (Chi-Square) 2) การ
ทดสอบค่าทีแบบเปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) 3) สถิติวิเคราะห์การถดถอย
(Binary Logistic Regression)
ผลการวิจัย

864

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

จากการส ารวจโดยการตอบแบบสอบถามจานวน 544 คน พบว่า นั กเรี ยน นักศึ กษา
อาชีวศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ลักษณะที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/บ้านเดี่ยว
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศึกษาอยู่ในประเภทสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เคยถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ในรูปแบบการนินทาล้อเลียนด้วยวิธีการส่งข้อความ โดยผ่าน
ช่อ งทาง Facebook ซึ่ งจากประสบการณ์ใ นการถูก รั งแกบนโลกไซเบอร์ข องนัก เรีย น นัก ศึก ษา
อาชีวศึกษาส่วนใหญ่มักมีการตอบโต้กลับจากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ดังแสดงในรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละพฤติกรรมการตอบโต้จากการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
พฤติกรรมการตอบโต้
1. สถานที่ทใี่ ช้อินเทอร์เน็ตในการตอบโต้ครั้งล่าสุด
ที่บ้าน
ที่โรงเรียน
ที่ร้านอินเตอร์เน็ต
รวม
2. ช่วงเวลาล่าสุดที่ทาการตอบโต้
08.01–12.00 น.
12.01–16.00 น.
16.01–20.00 น.
20.01-00.00 น.
00.01–04.00 น.
04.01–08.00 น.
รวม
3. สาเหตุหลักที่ทาการตอบโต้
ถูกรังแกก่อน
การถูกท้าทายยั่วยุ
การถูกทาให้อับอาย
การถูกกดขี่ข่มเหง
รวม
4. ระยะเวลาของการตอบโต้กลับหลังจากถูกรังแก
พิจารณาไตร่ตรองก่อนการตอบโต้
ตอบโต้กลับทันที
รวม
ตารางที่ 1 (ต่อ)

จานวน(คน)

ร้ อยละ

217
37
30
284

76.41
13.03
10.56
100

29
62
121
60
7
5
284

10.21
21.83
42.61
21.13
2.46
1.76
100

160
68
38
18
284

56.34
23.94
13.38
6.34
100

176
108
284

61.97
38.03
100
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พฤติกรรมการตอบโต้
5. รูปแบบในการตอบโต้
การนินทา ล้อเลียน
ต่อว่า ด่าทอ ดูถูก
ข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้ง ก่อกวน
การลบบล็อก
อื่นๆ
รวม
6. วิธีการตอบโต้
ข้อความ
ภาพ
เสียง
คลิปวีดีโอ
รวม
7. ช่องทางในการตอบโต้
Facebook
Line
E-Mail
YouTube
Instagram
รวม

จานวน(คน)
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ร้อยละ

110
79
28
37
30
284

38.73
27.82
9.86
13.03
10.56
100

199
52
21
12
284

70.07
18.31
7.39
4.23
100

259
13
6
4
2
284

91.20
4.58
2.11
1.41
0.70
100

จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างจานวน 544 คน พบว่า มีการตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซ
เบอร์ ร้อยละ 52.21 มีการพิจารณาก่อนการตัดสินใจตอบโต้ มักจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านในการตอบโต้
ร้อยละ 76.41 ส่วนใหญ่ตอบโต้กลับในช่วงเวลา 16.01 น. ถึง 20.00 น. ร้อยละ 42.61 ซึ่งสาเหตุหลักใน
การตอบโต้มาจากการถูกรังแกก่อน ร้อยละ 56.34 มีลักษณะการตอบโต้ในรูปแบบการนินทา ล้อเลียน
ร้อยละ 38.73 โดยมีการตอบโต้ด้วยการส่งข้อความ ร้อยละ 70.07 และใช้ช่องทาง Facebook ร้อยละ
91.20 ในการตอบโต้กลับจากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
สาหรับในศึกษาอิทธิพลของ 2 กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในตอบโต้หรือไม่ตอบโต้
จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ โดยปัจจัยด้านลักษณะเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิ ง เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
(Binary Logistic) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอบ
โต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา ประเภท
สถานศึกษา และลักษณะกลุ่มเพื่อน ดังมีรายละเอียดดังตารางที่ 2

866

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มี อิทธิ พลต่อ การตัด สิ นใจตอบโต้ห รือ ไม่ต อบโต้
จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย (Binary Logistic Regression)
B

ตัวแบบที่ 1
S.E.

Exp(B)

B

-.330

.179

.719

-240

.199

.787
1.000

.423

.260

1.526

.426

.264

1.532
1.000

.139

.180

1.149

.109

.184

1.115
1.000

.107
.271
-.215
-.032

.131
.188
.155
.153

1.113
1.311
.807
.969

.089
.229
-.209
.055

.137
.195
.158
.158

1.093
1.257
.812
1.056

-.072
-.033
-.120

.123
.099
.243

.930
.968
.887

-.019
-.085
-.102

.129
.116
.248

.981
.919
.903

.308**

.214

1.361
1.000

-.235
.441*

.229
.240

.791
1.555
1.000

-.225
.228**
-.605

.151
.126
.686
725.755
27.49**(15)
.049
.066

.798
1.255
.546

ตัวแปร
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว
เพศ
ชาย
หญิง (กลุ่มอ้างอิง)
การอยู่อาศัย
อยู่กับบิดา–มารดา
ไม่อยู่กับบิดา–มารดา(กลุ่มอ้างอิง)
ลักษณะที่อยู่อาศัย
บ้านเดี่ยว
บ้านเช่า(กลุ่มอ้างอิง)
บุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว
แบบแสดงออก
แบบหวั่นไหวทางอารมณ์
แบบมั่นคงทางอารมณ์
การอบรมเลีย้ งดูและครอบครัว
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ความรุนแรงของครอบครัว
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวตอร์
ปัจจัยด้านลักษณะเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิง
ระดับการศึกษา
ปวช.
สูงกว่าปวช. (กลุ่มอ้างอิง)
ประเภทสถานศึกษา
เทคนิค
อาชีวะ
พณิชยการ (กลุ่มอ้างอิง)
ลักษณะกลุ่มเพื่อน
แรงสนับสนุนจากเพื่อน
ความรุนแรงของเพื่อน
ค่าคงที่
-2LL
Model  2 (df)
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square

หมายเหตุ

-.185

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .10
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01

.649
743.264
9.990(10)
.018
.024

.831

ตัวแบบที่ 2
S.E.

Exp(B)
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ผลการวิเคราะห์ การศึกษาอิทธิพลของ 2 กลุ่มปัจจัยดังกล่าวปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ พบว่า ปัจจัยด้านลั กษณะเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิง มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในตอบโต้จากการถูกรังแกมากกว่าปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว
ข้างต้นนี้ดูได้จากค่า Model Chi-square ของตัวแบบที่ 2 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความ
ต่างของค่าสถิติที่วัด model fitting คือ ค่า -2LL ของตัวแบบทั้งสองมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งหมายความว่าตัวแบบที่ 2 เหมาะสมกว่าตัวแบบที่ 1
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบโต้และไม่ตอบโต้จากการถูกรังแกบน
พื้นที่ไซเบอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว และปัจจัยด้านลักษณะเพื่อน
และกลุ่มเพื่อนอ้างอิง สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว ได้แก่ เพศ การอยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย
บุคลิกภาพการอบรมเลี้ยงดูและครอบครัว และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
ปัจจัยด้านลักษณะเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอบโต้
จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นสังกัดอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเพื่อน
อ้างอิง ได้แก่ ระดับการศึกษา และประเภทสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ระดับปวช. อยู่
ในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ที่มีการตัดสินใจการตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์มาก
ที่สุ ด และลั กษณะเพื่อนที่ มี ความรุนแรงในการตอบโต้ก ลั บทุกครั้ งเมื่อถู กรังแกส่ ง ผลให้ นักเรีย น
นักศึกษา อาชีวศึกษา ตัดสินใจตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโต้การรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ของ
วัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ (ดูจากตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่านักเรียน
นักศึกษา อาชีวศึกษา มีการถูกรังแกในพื้นที่ไซเบอร์เป็นจานวนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่กลุ่มวัยรุ่น
ชอบเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านเฟสบุค จนไม่ทันที่จะระวังตัวจึงเกิดการถูกกลั่นแกล้งโดยไม่รู้ว่าใครเป็น
ผู้รังแกผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เมื่อถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์นั้นก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ตอบโต้หรือไม่ตอบโต้ ซึ่งส่วนใหญ่มีตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ โดยการตอบโต้นั้นจะมี
การพิจารณาก่อนการตัดสินใจตอบโต้ มักจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านในการตอบโต้ ในช่วงเวลาตั้งแต่
16.01 น. ถึง 20.00 น. ซึ่ งสาเหตุหลักในการตอบโต้มาจากการถูกรังแกก่อน ลักษณะการตอบโต้ใน
รูปแบบการนินทา ล้อเลียน โดยมีการตอบโต้ด้วยการส่งข้อความและใช้ช่องทาง Facebook ในการ
ตอบโต้กลับจากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจตอบโต้จากการถูก
รังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ คือ ระดับการศึกษาในระดับปวช. และลักษณะของเพื่อนที่มีความรุนแรงเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจตอบโต้จากการรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์มากที่สุด
โดยการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโต้การรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ของวัยรุ่น
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
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ปัจจัยที่ 1 ด้านลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัวโดยมีตัวแปรย่อยดังนี้
- ด้านลักษณะส่ว นบุคคล ในภาพรวมเพศชายมีการตัดสินใจตอบโต้ มากกว่าเพศหญิง
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่ถูกรังแก ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้หญิง และพบว่าพฤติกรรมการถูกรังแกส่งผลต่อ
การตัดสินใจการตอบโต้ การที่เพศชายมี การตัดสินใจตอบโต้ มากว่าเพศหญิง จึงเป็นผลให้ผู้ชาย
ตอบกลับมากกว่า
- ด้านบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า
การรับรู้ว่าตนเองสามารถปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและ รับรู้
ว่าตนเองเป็นผู้ที่คิดดี ทาดี เสมอ และมีความอดทนและหนักแน่น เมื่อเจออุปสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งอารมณ์
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ มีผลทาให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจไม่ ต อบโต้ อี ก ในหนึ่ ง พบว่ า บุ ค ลิ ก ภาพของวั ย รุ่ น สั ง กั ด
อาชีวศึกษาสามารถตกทาให้ตกเป็นเหยื่อจากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ สอดคล้องกับสาเหตุของ
การตกเป็นเหยื่อของ (Frisen, Jonsson, and Persson, 2007)
- ด้านรู ปแบบการอบรมเลี้ ยงดูและครอบครัว เกี่ยวกับการที่ครอบครัวเอาใจใส่ และ
แสดงออกให้รู้ว่า “รัก ” ผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การกอด การลูบหัว หรือการกล่าวด้วยวาจา และ
ครอบครัวได้รับฟังและแนะนาแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกครั้งที่เผชิญสถานการณ์
ที่เป็นปัญหา การอบรมเลี้ยงดูเหล่านี้ พบว่า หากครอบครัวมีความเอาใจใส่เลี้ยงดูให้ความรักและ
ให้ความอบอุ่น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
- ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ทราบในความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอบโต้จาก
การถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ โดยเฉพาะไม่ทราบเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทอยู่ภายใต้ประมวล
กฎหมายอาญา และการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นการกระทาความผิดเกี่ยวกับของ พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เหล่านี้ ซึ่งกฏหมายเหล่านี้มีความสาคัญมากต่อการ
ใช้อิน เทอร์เน็ต หากไม่ทราบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ อาจส่ งผลให้นักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษากระทาความผิดและถูกลงโทษทางกฎหมาย
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิงโดยมีตัวแปรย่อยดังนี้
- ด้านลักษณะของเพื่อน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบโต้จากการถู กรังแก
บนพื้น ที่ไ ซเบอร์ ข องวัย รุ่ น สั ง กัด อาชี ว ศึ กษา เขตกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะความรุ นแรงใน
การตอบโต้กลับทุกครั้งเมื่อถูกรังแกของเพื่อนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอบโต้จากการถูก
รังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
- ด้านกลุ่มเพื่อนอ้างอิง เป็นปัจจัยที่ทาให้เห็นว่าวัยรุ่นสังกัดอาชีวศึกษามีพฤติกรรม การ
ตอบโต้จาการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และประเภทสถานศึกษา ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปวช. เนื่องจากนักเรียน ระดับปวช. อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง โดย
ปราศจากการควบคุมจากผู้ปกครอง ซึ่งทาให้วัยรุ่นที่เป็นผู้ถูกรังแกและตอบโต้กลับจากการ ถูก
รังแกได้มากที่สุด อีกทั้งสถานศึกษาโดยสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา มีคณะวิชา/แผนกวิชาที่หลาก
หลากหลาย มากกว่าพณิยชการ และเทคนิคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ของ
วัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
สาเหตุที่ตอบกลับเพราะถูกรังแกก่อน ด้วยการตอบกลับผ่านช่องทางเฟสบุค และพบว่าปัจจัย
ด้าน
ลักษณะเพื่อนและกลุ่มเพื่อนอ้างอิงได้แก่ ด้านระดับการศึกษา ประเภทสถานการศึกษา และลักษณะกลุ่ม
เพื่อน โดยระดับการศึกษาปวช. ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีลักษณะกลุ่มเพื่อนที่ ความ
รุนแรงในการตอบโต้กลับทุกครั้ง เมื่อถูกรังแกของเพื่อนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอบโต้จาก การถูก
รังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปัจจุบันเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุด ส่งผลให้เกิดการกล้าคิด กล้ากระทาในสิ่งต่างๆ
โดยไม่คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้คาปรึกษา
และดูแลเรื่องการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์ในสังคมออนไลน์
2. กลุ่ มวัย รุ่ น มีการตอบโต้กลั บ จากการถู กรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ แสดงให้ เ ห็ นถึงการ
ถูกรังแกมากขึ้น จะเป็นปัญหาสังคมเกิดขึ้ นมากมายเกี่ยวกับอันตรายจากภัยไซเบอร์ เช่น การดูถูก
การล้อเลียน การข่มขู่ทาร้าย รวมถึงคลิปวีดีโอที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงาน องค์กรของ
ทุกภาคส่วนควรตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา เพือลดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย
ต่อชีวิตของกลุ่มวัยรุ่น
3. สถานการศึกษาควรเข้ามาส่งเสริมและมีบทบาทสาคัญในการจัดการให้เกิดองค์ความรู้
Cyber bullying และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างสื่อให้
นักเรียน นักศึกษาเห็นว่าการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์เป็นปัญหาของสังคมที่ควรช่วยกันป้องกันอีกทั้ ง
ยังควรมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาและรับแจ้งเหตุ เมื่อนักเรียน นักศึกษาเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ บนพื้นที่ไซเบอร์ เพื่อป้องกันการปรึกษาเพื่อนและการให้ทางออกที่ผิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการใช้
ความรุนแรง
4. ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจถึงข้อดีข้อเสื ยของการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่ม
วัยรุ่นในปัจจุบันให้มากขึ้น และให้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์มากขึ้น เพื่อให้
กลุ่มวัยรุ่นหรือเยาชนได้มีทางเลือกในการเข้ามาปรึกษาหารือช่ วยกันหาทางแก้ไข หากที่ต้องเจอกับ
การกระทาของการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์
5. จากการศึกษาเฉพาะสังกัดอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตอบโต้จาการถูกรับแกบนพื้นที่ไซเบอร์ในสังคมชนบทด้วย เพื่อดูถึงความแตกต่างของ
พฤติกรรมการถูกรังแกว่าแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้งในแง่ของพฤติกรรมและการรับรู้
6. กระทรวงศึกษาธิการควรสอดแทรกเนื้อหน้าเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเกราะป้องการให้กับตนเองในการยับยั่ง
การกระทาความความผิดอันเกิดจากอารมณ์ หรือการเกิดการยั่วยุจากเพื่อน
บรรณานุกรม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง การส่งผ่านอัต
ลักษณ์ของลาวหลวงพระบางสู่ลาวพลัดถิ่น โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือที่เกี่ยวกับการขับทุ้มหลวง
พระบาง จากภาคสนาม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การบันทึกเทป และการวิเคราะห์เพื่อตีความ
เรื่องราวเกี่ยวกับการส่งผ่านเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง โดยศึกษาทานอง เนื้อหา เพลงขับทุ้มหลวง
พระบาง ที่ส่งผ่านอัตลักษณ์ความเป็นลาวหลวงพระบางสู่ ลาวพลัดถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
วิทยานิ พ นธ์เ รื่ อง เพลงขับ ทุ้ มหลวงพระบางอั ตลั ก ษณ์ล าวหลวงพระบางสู่ ล าวพลั ดถิ่น จัง หวั ด
เชียงราย ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา(พหุวัฒนธรรมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการศึกษา พบว่า การส่งผ่านเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ของชาวลาวหลวงพระบางที่
พลัดถิ่นมาจากหลวงพระบาง มาพานักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้นาวัฒนธรรมของตนเองมาและ
ยังคงสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้า ความโหยหาความเป็นอดีต ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชน และ
การสานสัมพันธ์กับกลุ่มบ้านเกิด ผ่านบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนนั้น เป็นการนามาซึ่ง
ทานองและฉัน ทลักษณ์ของบทเพลง ส่วนเนื้อร้องจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้ร้อง และ
โอกาสในนาไปใช้นั้นเปลี่ยนไปตามสภาพของพื้นที่ วัฒนธรรมของพื้นที่ดารงอยู่
คาสาคัญ: เพลงขับทุ้มหลวงพระบาง , อัตลักษณ์ ,ลาวพลัดถิ่น
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ABSTRACT
This research study was a qualitative research with the objective of studying
KrapThumLuangPhrabang traditional songtransition from Laos People’s Democratic
Republicto diaspora Laos in Chiang Rai province. Research methodology were study
from KhapThumLuangPhrabang documentaries and did some field notes as
participating observation and recording. Data was analyzed by interpreting the stories
in the songs that showed identities of LuangPhrabang Laos to diaspora Laos in Chiang
Rai province, according to the curriculum of Ph. D. program in Education, Multicultural
Education major, the Faculty of Education, Chiang Mai University.
This study found that the transition of KrapThumLuangPhrabangfrom diaspora
Laos, who were from LuangPhrabang came to livein Thailand, brought their own
culture along and inherited their ethnic root. They still desired of their past, their own
history, and their homeland relationship through the songs that showed identities of
such group. Therefore, those brought out the rhythm prosody of the songs, however
the song content changed according to the need of the singers and the occasions that
used in the different regions and the remaining culture in the area.
Key words: KhapThum Luang Phrabang Songs, Identity, Diaspora Laos
บทนา
ขับทุ้มหลวงพระบาง คานี้ หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยหรือได้ยิน คาว่า “หลวงพระ
บาง” ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นเมืองหลวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอดีต ส่วนคาว่า
“ขับทุ้ม” นั้น น่าจะมีคาถามว่าคืออะไร เช่นเดียวกับผู้วิจัย ที่ตื่นตาตื่นใจกับ คาว่า ขับทุ้มหลวงพระ
บาง คืออะไร เมื่อรู้ว่า ขับทุ้มหลวงพระบาง คือ เพลงพื้นบ้านของชาวลาวหลวงพระบาง ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีทานองเป็นทานองเดียว บรรเลงวนไปเรื่อยๆ เนื้อร้องเปลี่ยนไปวัตถุประสงค์
ของผู้ร้อง ใช้ร้องโต้- ตอบ ระหว่างชาย – หญิง มีคาลงท้ายว่า “ตาตีโยนเป็ง” ซึ่งก็ไม่ได้เกิดคาถาม
แต่อย่างใด จนกระทั่งมาพบกับรายการทีวี พันแสงรุ้ง ที่มีการกล่าวถึง ขับทุ้มหลวงพระบาง และมี
การกล่าวถึงเพลงกล่อมทุ่ง ที่นาทานองของเพลงขับทุ้มหลวงพระบางมาเปลี่ยนเนื้อร้อง ปรับปรุง
ทานองใหม่ นอกจากนี้ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดเชียงราย ได้ไปพบกับการแสดงของ
วัฒนธรรมชนเผ่า ได้ไปพบกับการขับทุ้มอีกครั้ง และยังได้มีโอกาสพบกับการขับทุ้มหลวงพระบาง
อีกครั้งหนึ่งที่อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ คราวนี้จึงเริ่มเกิดคาถามว่า ความสาคัญของขับทุ้ม
หลวงพระบางคืออะไร ทาไมจึงเจอในประเทศไทยในหลายพื้นที่ และที่เชียงราย อุตรดิตถ์ และหลวง
พระบางเกี่ยวข้องกันอย่างไร ร้องเพื่ออะไร มีการเปลี่ยนแปลง หรืองคงอยู่ เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร และประการสาคัญทาไมจึงยังร้องกันอยู่จนปัจจุบัน
จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้พบและสัมผัสกับการร้องเพลงขับทุ้มหลวงพระบางใน
หลายพื้นที่ ทาให้เกิดคาถามขึ้น ว่าเหตุใดเขาจึงยังมีการขับร้องเพลงนี้อยู่ ในหลายพื้นที่ของประเทศ
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ไทย ร้องเพื่ออะไร ร้องทาไม ร้องในโอกาสอะไรบ้าง มีการสืบทอดกันมาอย่างไร จึงได้เริ่มที่จะ
ศึกษาเพื่อหาคาตอบว่า เพลงขับทุ้มหลวงพระบางคืออะไร มีการขับร้องที่ไหนบ้าง ใครเป็นผู้ร้อง
บ้าง เหตุใดจึงยังมีการขับร้องอยู่ ร้องในโอกาสอะไรบ้าง มีการสืบทอดกันมาอย่างไร โดยศึกษา
เพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ที่ใช้ขับ ในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ของกลุ่มลาวพลัดถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาลักษณะ โครงสร้าง
เนื้อร้อง และความหมายของเพลง วงดนตรีที่ใช้บรรเลง หน้าที่และโอกาสที่ใช้ การอนุรักษ์ แล้วจึง
มาค้นหากลุ่มลาวหลวงพระบางพลัด ถิ่นในประเทศไทย ที่ยังคงมีการขับทุ้มพลวงพระบางอยู่ โดย
ศึกษาได้ศึกษาทั้งประวัติการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี การสร้างอัตลักษณ์ การแสดง
ความเป็นตัวตน การครอบครองพื้นที่ของกลุ่มชน การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านบทเพลงที่เป็น
เอกลักษณ์ โดยใช้แนวคิด ที่ ว่าด้วยกระบวนการทางานเพื่อครอบครองความเป็นเจ้าของ ของกรัมซี่
ซึ่ง เป็ น การศึก ษาตามหลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาการศึก ษา(พหุ วั ฒ นธรรมศึ ก ษา) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเพลงขับทุ้มหลวงพระบางการส่งผ่านอัตลักษณ์ของลาวหลวงพระบางสู่ลาวพลัดถิ่น
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ใช้วิจั ยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเพลงขับทุ้มหลวงพระบางการส่งผ่ านอัต
ลักษณ์ของลาวหลวงพระบางสู่ลาวพลั ดถิ่น โดยศึกษาเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ทั้งเนื้อร้องและ
ทานอง เอกสารอ่ า นหนั ง สื อ หลวงพระบาง ที่ ได้ ม าจากการลงพื้ น ที่ ที่ ส าธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และการลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดเชียงรายเพื่อสืบค้นการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวที่มาจากหลวงพระบางสู่บริเวณจังหวัดเชียงราย จากนั้นเข้าพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยการบันทึกเทป การสัมภาษณ์เชิงลึก ถึงโอกาสที่ใช้ในการขับ โดยเลือกกลุ่มนักดนตรีหลวงพระบาง
และกลุ่มนักดนตรีลาวพลัดถิ่น จังหวัดเชียงราย จากนั้นนาเนื้อร้องและทานองที่ได้มาวิเคราะห์ความ
เหมือน ความต่าง วัตถุประสงค์ในการร้องของกลุ่มลาวหลวงพระบางและกลุ่มลาวพลัดถิ่น เพื่อ
ศึกษาอัตลักษณ์เพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ของลาวพลัดถิ่น ภายใต้แนวคิดการครองความเป็นเจ้าทาง
วั ฒ นธรรม (Culture Hegemony)ของกรั ม ซี (Gramsci) ซึ่ ง หมายถึ ง กระบวนการสถาปนา
วัฒนธรรมหลักหรือระบบความคิดหลักของสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน ซึ่ง
กระบวนการทางานเพื่อครอบครองความเป็นเจ้าของจะมีบทบาทอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1)หน้าที่ใน
การสร้างกลุ่มทางประวัติศาสตร์ (historical bloc) ที่ว่าด้วย การครองความเป็นเจ้านั้นจาเป็นต้องมี
การสร้างสัมพันธมิตรข้ามกลุ่ม (Social Groups) 2) หน้าที่เป็นเครื่องมือในการทาสงครามช่วงชิง
พื้นที่ทางความคิดทางสังคม (War of position) เป็นเป้าหมายการครอบครองความเป็นเจ้าต้อง
อาศัยการยึดอานาจที่รอบด้าน ตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จริยธรรมและการสื่อสาร
ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกลไกลสาคัญของการช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดของคนในสังคม 3) หน้าที่
ในการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (consent) ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการครองความเป็นเจ้า ที่
จะสร้ า งความชอบธรรมทางอุ ด มการณ์ ผ่ า นการควบคุ ม จิ ต ส านึ ก และความเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น
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(consensus) ของกลุ่มชน ภาพสะท้อนของประวัติ ศาสตร์ ผ่านเครื่องมือในการช่วงชิงพื้นที่ทาง
สังคม ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตีความเนื้อร้องจากเอกสารอ่านหนังสือหลวงพระบาง (หนังสือรวบรวมเนื้อ
ร้องเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง) การบันทึกเทปการขับทุ้มหลวงพระบางของลาวหลวงพระบาง และ
การขับทุ้มของของลาวพลัดถิ่น โอกาสการนาไปใช้ การถ่ายทอดบทเพลงของกลุ่ม องค์ประกอบของ
เพลงมีอะไร เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร ระหว่างเนื้อร้องที่ได้จากเอกสารอ่านหนังสือหลวงพระบาง
การขับของลาวหลวงพระบาง การขับของลาวพลัดถิ่น ว่ามีองค์ประกอบอะไร เนื้อร้องต้องการสื่อถึง
อะไร และร้องไปทาไม มีการกระบวนถ่ายทอดบทเพลงในด้านใดบ้าง เช่น เพื่อการสร้างกลุ่มทาง
ประวัติศาสตร์ (historical bloc) การสร้างสัมพันธมิตรข้ามกลุ่ม (Social Groups) หรือ การใช้บท
เพลงเพื่อทาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดทางสังคม (War of position) หรือ
เพื่ อ สร้ า งความชอบธรรมทางอุ ด มการณ์ ผ่ า นการควบคุ ม จิ ต ส านึ ก และความเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น
(consensus)
ผลการวิจัย
บทความนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง ก าลั ง ด าเนิ น การอยู่ ผล
การศึกษาที่ค้นพบ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมต่อไป เมื่อพบหลักฐานมากขึ้น ส่วนผลพบและ
วิเคราะห์ได้ในขณะนี้มีดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง
จากการศึกษาพบว่า บทเพลงพื้นเมืองที่ผู้คนร้องเล่นในชนบทของประเทศลาวนั้น มี
จานวนมากมายหลายชนิดที่กาเนิดขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ เพลงในแต่ละท้องถิ่นมักจะมีบทร้องสะท้อนให้
เห็นถึงภาษา สภาพทางสังคม ความเชื่อต่อพุทธศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มชนต่างๆ บท
เพลงที่ร้องเล่นเพื่อความบันเทิงในแต่ละท้ องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่เป็นการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง
ที่ได้รับการพัฒนามาจาก ผญา อันเป็นกวีนิพนธ์สุภาษิต คาพังเพยพื้นบ้านที่คมคาย ( ปัญญา
รุ่งเรือง. 2551 : 124 ) เนื้อร้องที่ใช้ในบทเพลงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนศาสนา สอดแทรกคติ
ธรรมในการดาเนินชีวิต หรืออาจมีสานวนใช้ในการร้องเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว เพลงบางเพลงอาจ
ใช้บทร้องในการชมธรรมชาติ และหลายบทร้องใช้สานวนโต้ตอบกันไปมาด้วยการกระทบกระเทียบ
อุปมา อุปมัย สองแง่สองง่าม หรือใช้ในการขับกล่อมร้องเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน
โดยทั่วไปเป็นที่รู้กันดีในหมู่ชาวลาวว่า เพลงร้องของชาวลาวทางภาคเหนือจะใช้คาว่า ขับ
ส่วนเพลงร้องชาวของลาวภาคใต้ จะใช้คาว่า ลา ซึ่งทั้งการ ขับ และการ ลา นั้น ล้วนเป็น
เพลงพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ ในปัจจุบันวัฒนธรรมการดนตรีประจาชาติของลาวนั้น
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ดนตรีลาวเดิมหรือดนตรีในราชสานัก เป็นดนตรีที่มีรูปแบบ มีระเบียบแบบแผนที่
ชัดเจน
2. ดนตรีพื้นเมือง เป็นดนตรีที่ประจาอยู่ในแต่ละเมือง มีลักษณะเป็นเพลงพื้นบ้านซึ่งอาจ
มีดนตรีประกอบหรือไม่มีดนตรีประกอบ
3. ดนตรีชนเผ่าต่างๆ เป็นดนตรีที่ประจาอยู่ในแต่ละกลุ่มคน กลุ่มชนเผ่า
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4. ดนตรีสมัยนิยม เป็นดนตรีสมัยใหม่ เกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากที่ต่างๆ
( อัศวิน นาดี. 2548 : 13 )
เพลงร้องพื้นเมืองที่เรียกว่า “ขับ” ตามประวัติ เป็นการดนตรีในยุค แรก ที่เกิดขึ้นทาง
ลาวภาคเหนือ มีวิวัฒนาการมาจากการอ่านหนังสือเทศน์ หรือการอ่านหนังสือวรรณกรรมพื้นบ้าน
จนกลายมาเป็นการขับในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะแสดงภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านอย่างแท้จริง และจะใช้ร้องโต้ตอบกันระหว่างหญิงชาย ซึ่งจะใช้ดนตรีบรรเลงรับ ประกอบ
ทานองเพลงซ้าๆ สั้นๆ วกไปวนมา ผู้ขับต้องอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณ ในการร้องด้นกลอนสดเพื่ อ
เล่าเรื่องบรรยายเหตุการณ์ หรือสั่ งสอนเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา หรือร้องโต้ตอบเพื่ออวดภูมิ
ปัญญา ฯลฯ การขับนี้สามารถนามาใช้กันในงานรื่นเริงทุกชนิด จะไม่ใช้ในงานศพ “ขับ” มีมาก
มากหลายชนิดในท้องถิ่นของลาวภาคเหนือ แต่ที่นิยมร้องเล่นกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายที่สุด
เรียกว่าทานอง “ขับทุ้ม” กล่าวกันว่า “ขับทุ้ม” เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง
ทานองเพลงนุ่มนวล ชวนฟัง จะมีดนตรีบรรเลงคลอกับทานองร้อง ทานองการขับจะมีลู กคู่คอย
ร้องตอดสอดแทรก การร้องขับทุ้มหลวงพระบางจะมีการร้องที่ผลัดกันเป็นลูกคู่เช่น เมื่อฝ่ายชาย
เป็นผู้ร้อง ฝ่ายหญิงก็จะเป็นลูกคู่ และเมื่อฝ่ายหญิงร้อง ฝ่ายชายก็จะเป็นลูกคู่ให้เช่นกัน โดย
ปกติชาวลาวจะนิยมร้องขับกันในพิธีบายศรีสู่ขวัญ หรืองานอันเป็นการเฉลิมฉลองของชาวบ้าน เป็น
งานที่หนุ่มสาวจะได้มีโอกาสเกี้ยวพาราสีกัน
เพลงร้องของลาวภาคเหนือที่เรียกว่า “ ขับ” นี้ โดยปกติจะใช้แคนเป่าประกอบเพียง
อย่างเดียว นอกจากขับทุ้มหลวงพระบาง จะใช้วงดนตรีที่ประกอบด้วย ซอ ขิม ขลุ่ย และเครื่อง
จังหวะ ผู้ที่ทาการขับร้องจะเรียกว่า หมอขับ หรือหมอลา แล้วแต่กรณี ( คาว่า หมอ ตรงกับคาว่า
นัก ในภาษาเขมรหมายถึง ผู้กระทา หรือผู้ชานาญในการนั้นๆ ที่ไทยเรานามาใช้เช่น นักร้อง นักเรียน
เป็นต้น ) ( ปัญญา รุ่งเรือง. 2551: 128 )
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการ “ ขับ” ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทาบุญ ตามคติความ
เชื่อของประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางตอนเหนือ ถือได้ว่า การ
ทาบุญในสถานที่ต่างๆนั้น จะต้องเอาเพลงขับมาฉลองในการทาบุญด้วย เพื่อแสดงถึงความรัก
สามัคคีซึ่งกันและกัน ระหว่างญาติพี่น้อง จุดมุ่ งหมายของประชาชนลาวทางตอนเหนือนั้น จะใช้
“เพลงขับ ” เพื่อให้ ความบัน เทิง สนุกสนานแก่ประชาชน การ “ขับ ” เป็นเพลงพื้นบ้านในด้าน
ศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประชาชนลาวทางตอนเหนือ ไม่ว่าจะมีงานประเพณี ที่
มีการรื่นเริงในสถานที่ใดเกิดขึ้น จะต้องมีการแสดงเพลง “ขับ” มาขับกล่อม ถ้าหากขาดการ
แสดงเพลงขับไป จะดูเหมือนว่าในงานนั้น อยู่ในความเงียบเหงา ไม่มีชีวิตชีวา ดังนั้น การแสดง
เพลงขับจึงนับว่าเป็นพื้นฐานแห่งความบันเทิงใจของประชาชนลาวทางตอนเหนืออย่างสิ้นเชิง
ขับ เป็ น การร้ อ งพื้ น เมื อ งของชนเผ่ า ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ส ร้ า งภูมิ ล าเนาอยู่ ท างภาคเหนื อ
ทานองขับของลาวเหนือมีหลายชนิด ซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ดังเช่น ขับ ในเขต
หลวงพระบางก็มี ขับทุ้มหลวงพระบาง ทานองอ่านหนังสือ ขับสลาง ขับสามเส้า ขับม้าย่อง
ขับนาคสะดุ้ง และ ฮื่อ ขับต่างๆในเขตหลวงพระบางมีลักษณะดังนี้
ขับทุ้มหลวงพระบาง เป็นเพลงร้องโต้ตอบของชาวบ้าน เหมือนกับทะแยมอญ คล้าย
กับการขับซอของชาวเมืองเหนือ คล้ายกับเจรียงหรือกันตรึมที่เป็นของเขมร ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพลงร้องใน
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สมัยเดียวกันการร้องโต้ตอบกัน จะมีทานองดนตรีประกอบสั้นๆ บรรเลงวกไปวนมา เนื้อร้องอาศัย
การด้นกลอนสด สามารถเปลี่ยนเรื่องที่ร้องไปได้ตามเหตุการณ์ นิยมขับกันในงานรื่นเริงทุก
โอกาส ยกเว้นงานศพ
ขับทุ้มเป็นทานองขับที่นิยมแพร่หลายที่สุด รูปแบบการเล่นต่างออกไปจากขับสาเนียง
อื่นๆ โดยปกติการ ขับ ชนิดอื่นๆนั้น จะใช้แคนหรือปี่บรรเลงประกอบการแสดง แต่การขับทุ้ม
หลวงพระบาง โดยทั่วไปจะใช้วงดนตรีลาวเดิม ในลักษณะของวงมโหรีในการบรรเลงสอดแทรก คลอ
ทานองเสียงคนร้อง วงดนตรีที่ใช้ประกอบการขับประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิด เช่น นางนาด
เอก นางนาดทุ้ม ซอโอ้ ซอแหบหรือซออี้ ขิม ขลุ่ย และเครื่องจังหวะ คือกลอง ฉิ่ง การ
ผสมวงดนตรีประกอบการแสดงในแต่ละสถานที่ อาจจะมีเครื่องดนตรีมากหรือน้อยกว่านี้ในการ
บรรเลงประกอบการขับ ขับทุ้มหลวงพระบางนิยมขับกันในพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานสนุกสนานรื่นเริง
ของหนุ่มสาวหรือโอกาสเฉลิมฉลองของชาวบ้านโดยทั่วไป
เพลงขับทุ้มหลวงพระบาง

เนื้อร้อง เพลงขับทุ้มหลวงพระบาง

ท่อน 1

แม่แก้มเปิ่นเวิน มักเจ้าเด เสียดาย เจ้าเด้ (เยอ-เข้าไป)
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ฮัก พอตายแม่นอ้าย
เสียดาย กะพอ ให้ (ตา-ตี-โยน–เป็ง)
อ้าย ฮักน้องทองใบเอย กับทั้งดวง สี หน้า (เยอ-เข้าไป)
วาจา คงพาให้น้องวาด น้องดวงจะตายซาเด้ น้อ น้อง-เอย (ตา-ตี-โยน–เป็ง)
อ้ายนี่นายาคาเอย
บ่ มี คู่ ซ้อน (เยอ-เข้าไป)
ฮักเพิ่น เอยจึงวอนน้อง คันแม่น ผู้เดียว (เยอ-เข้าไป)
ตายซ่ามานาน้อง
จึง ปัด จึงเขี่ย (เยอ-เข้าไป)
โอ้นอตาย ซ้าตาย นา น้อง
จึง ปัด จึงเขี่ย (เยอ-เข้าไป)
ตายนา เมียเพิ่น นา
กอด น้องอยู่ ซู มื้อ (เยอ-เข้าไป)
ท่อนว่าดอก เจ้าดอกเอย โอ้ ดอกด้อก เอย (ฮื้อ เอ้อ เออ เอ่อ)
(เอ้อ เออ เออ เออ)
โอ๋
เจ้า ดอก มะไฟ เหลียว เห็นน้อง นั้นมา แต่ไกล
มันเสีย พระทัย ของอ้าย นี่เอย (เอ่อเอ้อเอย)(เอ่อเอ้อเอย) เจ้าแก้ม
เจ้าแก้มแก้ม อ่อนอ่อน
เจ้าผู้อ่อนศรีไพร
อย่าปะ อย่าไล
อ้ายแน ถ่อน (ตา-ตี-โยน–เป็ง)
ทานองอ่านหนังสือ คือ การอ่านทานองเสนาะลักษณะ ขับ ใช้อ่านโต้ตอบกันระหว่าง
ชาย – หญิง มีลูกคู่ร้องรับ แต่ไม่มีดนตรีประกอบ เนื้อหาเน้นการเกี้ยวพาราสีเป็นหลัก ทานอง
อ่านหนังสือมี 3 ลักษณะ คือ การอ่านหนังสือผูก การอ่านหนังสือล่องของ การอ่านหนังสือถ้อง
กันหรือเกี้ยวกัน
ทานองเพลงอ่านหนังสือ

เนื้อร้องทานองอ่านหนังสือ
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(ชาย)

(หญิง)
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โอ้ นอ ข้านี้ ดีใจ ล้า ได้นาเสียง ประกอบ ส่วน ท่านเอย.....(เฮ)
นาขบวน ม่วนนา
แม่นประสาน ขอต่อ ข่อน......(เฮ)
ฮานี้น้อง เกิดอยู่ก้า แคว้นถิ่นนา หรือนา ท่านเอย .......(เฮ)
หลวงพระบาง เมืองงาม โลกอยู่ ซาก่อน.........
อ้ายเอย เซิญอ้ายมา เที่ยวลิ้น ดินแดน มะเกี่ยง
บ่อนบ้าน น้องอยู่
แดเน้อ เฮ้อ เออ........(เฮ)
นา บาดเป็น ที่เอ่อตั้ง ยังคอยอ้าย ซ่วยแฮง......(เฮ)

ขั บ สลาง คื อ การขั บ ที่ มี ลี ล าขั บ อี ก ท านองหนึ่ ง นิ ย มขั บ ต่ อ จากท านองอ่ า นหนั ง สื อ
รูปแบบการขับและลักษณะทานองจะมีความคล้ายคลึงกับเพลงขับทุ้มหลวงพระบางในหลายส่วน เช่น
มีการร้องสร้อยที่ว่า “ตา ตี โยนเป็ง ” และ “เยอ เข้า ไป” ต่อท้ายประโยคเพลงหรือวรรคเพลง
รูปแบบของการขับจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ร้องโต้ตอบกัน เนื้อหาของกลอนขับ
จะกล่าวถึงเรื่ องทั่ว ไป เช่น เกี่ยวกับความรัก การเกี้ยวพาราสี และเรื่องที่เป็นทางการที่เป็นการ
อนุรักษ์เมืองหลวงพระบางที่ได้เป็นมรดกโลก
สามเส้า คือ การขับทานองหนึ่งที่ใช้ขับต่อจากขับสลาง ถือเป็นแบบแผนสาคัญ เพราะ
ขับทานองอื่นสามารถสลับกันได้ แต่ขับสลางจะต้องบรรเลงต่อด้วยขับสามเส้า ซึ่งบางเรียกกันว่า ขับ
สลางสามเส้า
ขับม้าย่อง คือ การขับทานองหนึ่งซึ่งมีจังหวะกระฉับกระเฉง ได้รับความนิยมแพร่หลาย
และนาไปประยุกต์เป็นเพลงร้องเล่นทั่วไป
ขับนาคสะดุ้ง คือ การขับทานองหนึ่ง เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากดนตรีเขมร เนื่องจาก
เนื้อขับมีภาษาเขมรปนอยู่มาก และมีเค้าโครงทานองที่คล้ายคลึงเพลงสาเนียงเขมร เป็นเพลงยอด
นิยมประจาแขวงหลวงพระบาง ใช้ทานองขับนาคสะดุ้งเป็นทานองหลัก
เพลงสองคอนลอดไคล้ เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในชุดของการขับทุ้มหลวงพระบาง ที่ใน
ปัจจุบันจะพบแต่ในหนังสืออ่านหนังสือของลาว และจากการสัมภาษณ์ ลุงอ้น ซึ่งเป็นนักดนตรีลาว
ปัจจุบันอายุ 90 ปี ได้อธิบายว่า ขับทุ้มหลวงพระบางนี้ ในอดีต จะมีการขับอยู่ 7 เพลง โดยเริ่ม
ตั้งแต่การอ่านหนังสือ แล้วต่อด้วยเพลงสลางสามเส้า ม้าย่อง นาคสดุ้ง ขับทุ้มหลวงพระบาง และ
สองคอนลอดไคล้ เพลงสองคอนลอดไคล้ ลุงอ้น ได้อธิบายพร้อมกับขับให้ฟังได้นิดหน่อยเท่านั้น
ส่วนนักดนตรีปัจจุบัน(สัมภาษณ์ ท้าวพรสัก หุ้มพัน) นักดนตรีชาวหลาวงพระบาง พบว่า รู้จักเพลง
สองคอนลอดไคล้ แต่ไม่สามารถเล่นได้แล้ว ต้องเป็นนักดนตรีรุ่นเก่าๆ ถึงจะร้องได้
2. ผลการศึกษาอัตลักษณ์ลาวพลัดถิ่น
อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดจากการนิยามตัวตนว่าตนเองคือใคร กลุ่มชาติพันธุ์ใดก็ตามเมื่อมี
การปะทะสังสรรค์กับกลุ่มชนต่างชาติพันธุ์ ในกรณีชาวลาวหลวงพระบาง เมื่ออพยพย้ายถิ่นมาอยู่ใน
ดินแดนประเทศไทย ได้มีพยายามสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นลาวหลวงพระบางให้คงอยู่ โดยใช้เพลง
ขับทุ้มหลวงพระบาง เป็นสื่อในการบอกความทรงจาร่วม เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิต ประวัติศาสตร์การ
สร้ างตัว ตน การนิย ามตัว ตนว่าตนเอง คือ ชาวลาวหลวงพระบาง และชาวลาวพลั ดถิ่น จังหวัด
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เชียงราย ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหลวงพระบาง เป็นการสร้าง ความทรงจาร่วมกันของสังคม เป็น
เสมือนสายใยที่เชื่อมทุกคนในสังคมเอาไว้ด้วยกัน โดยที่ ความทรงจา เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างคนทั้งหมดในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันทาง อานาจ
เชียงของ – เวียงแก่นนั้น ในยุคก่อนที่ล้านนาจะเสียให้แก่พม่า มีความสาคัญคือ เป็นเมือง
หน้าด่านของล้านนา เป็นเมืองพักทัพของล้านช้างเพื่อรอพระไชยเชษฐาธิราชกลับหลวงพระบาง
เชียงของอยู่ในแว่นแคว้นที่อยู่ระหว่างเขาควายของล้านนาและล้านช้าง เป็นเมืองหน้าด่าน เป็นสนาม
รบและเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมาตลอด จนกระทั่งอาณาจักรล้านนาเสียให้แก่พม่า
ใน พ.ศ. 2101
ลาวพลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ลาว ยังมีอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย แต่จะเป็นกลุ่มที่
เข้ามาในหลายช่วง บ้างก็เข้ามาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสมัครเข้ามาเพื่อเป็นทหารบ้าง
ย้ายมาจากทางอีสานบ้าง เป็นดินแดนแห่งตานานที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาและล้าน
ช้างได้อย่างดี บ้านห้วยลึกแต่เดิมมีชื่อเรียกเป็นภาษาที่คนในหมู่บ้านใช้กันว่า “ฮ่องเลิ๊ก” ด้วยสภาพ
ลาห้วยข้างหมู่บ้านที่ลึกมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน คาว่า “ฮ่อง” หมายถึงร่องน้า ทางเดินของ
น้าที่มีความลึกมาก ห้วยลึกเป็นชาวลาวพลัดถิ่น ที่อพยพมาจากหลวงพระบาง พบที่จังหวัดเชียงราย
ใน 3 อาเภอ คือ อาเภอเชียงแสน เชียงของและเวียงแก่น บ้านห้วยลึกลึก กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเป็น 1
ใน 10 ชนเผ่า ที่ตั้งรกรากอยู่ในอาเภอเวียงแก่น หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขง และเป็นหมู่บ้าน
สุดท้ายก่อนที่แม่น้าโขงจะไหลเข้าเขตลาวบริเวณแก่งผาได คนลาวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อพยพมาเพราะ
อิทธิพลทางการเมือง การขูดรีดภาษี และการปฏิวัติในลาว เมื่อ พ.ศ. 2500 โดยเริ่มแรกอยู่ที่บ้าน
ก้อนคา แต่ด้วยหมู่บ้านห้วยลึกเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ห่างจากบ้านคกหลวง สปป.ลาว เพียงข้ามแม่น้า
โขง การไปมาหาสู่ซึ่งกัน และกัน มีความสั มพันธ์กันมาอย่างต่ อเนื่อง ทั้งงานบุญ ประเพณีต่างๆ
ชุมชน 2 ฝั่งจะได้มีโอกาสได้มาพบปะสังสรรค์กัน ไม่ว่าจะงานบุญแข่งเรือ หรือในวันออกพรรษาพี่น้อง
จากฝั่งลาวจะมาร่วมด้วย ตอนเช้าใส่บาตรข้าวเหนียว ที่ขาดไม่ได้คือขนมจ๊อก ตอนกลางคืนจุดบอกไฟ
หรือบั้งไฟและทาเรือไฟบกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ลาวห้วยลึกยังคงอัตลักษณ์ความเป็นลาวไว้ ได้
3. ผลการศึกษาการส่งผ่าน
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้วิธีครูพักลักจา มุขปาฐะ โดยจา
ทานองหลัก แต่เปลี่ยนเนื้อร้องตามวัตถุประสงค์ และโอกาสที่ใช้แสดง จากการศึกษาพบว่า ขับทุ้ม
หลวงพระบาง ที่ได้ส่งผ่านมาถึงลาวพลัดถิ่นจะเหลือแต่เ พียงทานองเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง และ
การอ่านหนังสือของลาวเท่านั้น ส่วนเนื้อร้องจะเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ร้อง และโอกาสใน
การนาไปใช้นั้น ขับทุ้มหลวงพระบางของลาวพลัดถิ่น คือ งานบุญข้าวจี่ งานไหลเรือไฟ งานขึ้นปี
ใหม่ งานรื่นเริงหรืองานที่ทางหน่วยงานราชการขอให้ไปแสดง
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เพลงขับทุ้มหลวงพระบางของลาวพลัดถิ่น

จากโน้ตทานองเพลงดังรูป จะเห็นได้ว่า ทานองเพลงยังคงรูปอยู่ เปลี่ยนแต่เนื้อร้องที่
เรียบเรียงขึ้นเพื่อเชิญชวนให้กลับมาอยู่ที่บ้านห้วยลึก อาเภอเวียงแก่นมีความอุดมสมบูรณ์ ถ้าอยาก
กินปลาพี่ก็จะพาปลามาให้ มีแก่งผาไดที่มีความสวยงามพี่พาไปเที่ยวชม และนามาเปรียบเทียบกับ
เนื้อร้องเพลงขับทุ้มหลวงพระบางของหลวงพระบางและเอกสารอ่านหนังสือหลวงพระบาง จะพบว่า
เนื้อหาที่ปรากฏในเนื้อร้องของเพลงขับทุ้มหลวงพระบางจังหวัดเชียงรายมีความแตกต่างจากเนื้อหา
เดิมที่ปรากฏใน เพลงขับทุ้มหลวงพระบางของหลวงพระบางและเอกสารอ่านหนังสือหลวงพระบาง
โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของลาวพลัดถิ่นจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนและพื้นที่ ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ได้
อาศัยอยู่ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมใหม่ได้อย่างภาคภูมิและมีศักดิ์ศรี ในขณะที่เนื้อหาที่
ได้จากเพลงขับทุ้มหลวงพระบางของหลวงพระบางและเอกสารอ่านหนัง สือหลวงพระบาง มุ่งที่จะ
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มเดียวกันในเชิงเกี้ยวพาราสี สร้างความบันเทิงให้กับสังคม
เพียงด้านเดียว
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ขับทุ้มหลวงพระบาง เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวหลวงพระบาง ที่ยังคงมีการร้องและแสดง
อยู่ ที่ห ลวงพระบาง ซึ่ง เป็ นเมืองหลวงเก่าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบัน
นอกจากจะได้พบการขับทุ้มที่หลวงพระบางแล้ว ยังสามารถพบได้ที่นครเวียงจันทร์ ของสามารถรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และในกลุ่มของลาวพลัดถิ่นที่อพยพมาจากหลวงพระบาง ตั้งแต่ยุค
สงครามโลกครั้งที่ 2 และกลุ่ มที่เข้ามาอีกหลายๆช่วง เป็นดินแดนแห่งตานานที่เล่าถึงความสัมพันธ์
ระหว่างล้านนาและล้านช้าง ดินแดนแห่งความทรงจา ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ระลึกถึงบ้านเกิด
เมืองนอนได้อย่างดี
จากการศึกษาเพลงขับทุ้มหลวงพระบางของชาวลาวพลัดถิ่น กับเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง
ของชาวลาวหลวงพระบาง นั้น พบว่า เพลงขับทุ้มของลาวพลัดถิ่น มีความแตกต่างจากการขับทุ้ม
หลวงพระบางในเมืองหลวงพระบางที่เนื้อหาของบทร้อง และวัตถุประสงค์ของการขับ เพราะเพลง
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ขับทุ้มของหลวงพระบางในเขตเมืองหลวงพระบาง จะมีเนื้อหามุ่งไปที่ก ารให้ความเพลิดเพลิน หรือ
ความบันเทิง โดยเน้นในเรื่องของการเกี้ยวพาราสี การอนุรักษ์วัฒนธรรมของหลวงพระบาง เท่านั้น
แต่การขับทุ้มหลวงพระบางของลาวพลัดถิ่น นอกจากเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความบันเทิง
เพลินเพลินและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้ว ยังได้ใช้ เพลงขับทุ้มนี้เพื่อบอกเล่าให้ลูกหลาน
ได้รับรู้ถึงตัวตนของตนเอง ที่มีความสัมพันธ์กับชาวลาว ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และการสร้ างพื้น ที่และตัว ตนให้ กับกลุ่ มของตนเองในถิ่นที่อยู่ใหม่ คือที่อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ท่ามกลางสั งคมพหุ วัฒนธรรมอันประกอบด้ว ยชนหลายกลุ่ม เป็นการแสดงพลั งในการ
ครอบครองพื้นที่ ที่สร้างความชอบธรรมในความเป็นคนไทยเชื้อสายลาว ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัด
เชียงราย แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชน ทาให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันใน
พื้นที่เดียว การแสดงตัวตนของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง อัตลักษณ์
ลาวหลวงพระบางและลาวพลัดถิ่น ในจังหวัดเชียงราย ผ่านเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ซึ่งอาจมีข้อ
ค้นพบเพิ่มเติมหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นลง อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ จะได้นาไปประกอบการศึกษา
ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ดังกล่าวต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในเรื่อง 1) พฤติกรรมการ
ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 2) พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3) ความน่าเชื่อถือของ
ข่ า วสารบนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา ใช้ ก ารทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ
(Systematic Literature Review: SLR) จาก 3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการสื บค้นด้วย
การรวบรวมและการยกเว้น ได้จานวนที่สืบค้น 91 บทความและผ่านการคัดเลือกจาก SLR จานวน
56 บทความ
ผลการศึกษาพบว่า บทความที่มีการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ มือถือ
และพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีจานวน 61% จากบทความที่สืบค้นและไม่พบ
รายงานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
คาสาคัญ: ความน่าเชื่อถือ; ข่าวสารออนไลน์; การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์; พฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถือ
ABSTRACT
The research was the study and systematic literature review in 1) mobile
usage behavior 2) online social network usage behavior and 3) reliability in content of
news on online Social Network. The Study Method using systematic literature review:
SLR from 3 electronic researcher database by inclusion and exclusion criteria. 91
articles from search and 56 article passed the filtering system.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

885

The results of the research showed that: The articles are reports about mobile
and online social network usage behavior were 61% of all searching articles and not
found article about reliability in content of news on online social network.
Keywords: Reliability; News Online; Online Social Network Usage Behavior; Mobile
Usage Behavior
บทนา
ปัจจุบั นแนวโน้ มการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) โทรศัพย์มือถือและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต จากแต่ก่อนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่าย พฤติกรรมติดต่อสื่ อสารมี
ช่องทางให้เลือกใช้ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น การเขียน การสนทนาด้วยเสียง การสนทนาผ่าน
วีดีโอคอล รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารที่เปลี่ยนไป จากเดิม โดยเมื่อก่อนฝช้ช่องทางในการรับ
สื่อหรือข่าวสารจาก หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็ นรับสื่อทางเว็บไซต์และ
เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะถูกแชร์ส่งต่อไปใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วซึ่งข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีทั้งข่าวที่เป็นจริงและข่าว
ที่เป็นเท็จทาให้ ผู้รับข่าวสารอาจเชื่อในข่าวสารที่เป็นเท๊จแล้วทาการแชร์ต่อไปยังผู้อื่น
1. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Literature Review: SLR)
วิธี การที่ ใ ช้ส าหรั บ การก าหนด ประเมิ น แปลความงานวิจั ยเก่ า ๆ ที่ ผ่ า นมาที่มี ความ
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจ นาเนื้อหาและคาตอบเหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตอบคาถามการ
วิจัยที่กาลังสนใจอยู่เหตุผลที่จะต้องจัดทา SLR คือ
1.1 ต้องการสรุปหลักฐานที่มีอยู่ในอดีต เพื่อนามาตอบคาถามงานวิจัย นิยมใช้งานวิจัยเชิง
ปฏิบัติมากกว่างานวิจัยเชิงทฤษฎี เพื่อสรุปว่า งานวิจัยนั้นมีข้อดี ข้อด้อย ข้อจากัดอย่างไร
1.2 เพื่อวิเคราะห์ว่า ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทา และจะทาอะไรต่อได้บ้าง
1.3 เป็นการให้ข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า ความเป็นมาในสิ่งที่สนใจอยู่มีเนื้อความว่า
อย่างไร และเพื่อดูว่าในอนาคตสามารถจะทาอะไรได้บ้าง
การทาวิจัยต่าง ๆ ต้องมีการทบทวนวรรณกรรม (Review) งานวิจัยที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถ
บอกว่าการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่ผ่านมามีความครบถ้วนหรือละเอียดมากพอหรือไม่ และไม่
เกิดความเอนเอียง (Bias) ตามความรู้สึกของผู้อ่านหรือของงาน ดังนั้น การทา SLR เพื่อลดความเอน
เอียงในการทบทวนวรรณกรรมของงานที่เกี่ ยวข้องและเพื่อทาให้การทบทวนวรรณกรรมเกิดความ
ถูกต้องมากที่สุด ข้อดีของ SLR คือ ช่วยลดความเอนเอียง (Unbiased) ให้ลดน้อยลง ให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ค่อนข้างกว้างขวาง และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจมากที่สุด สามารถนาไปใช้ในเชิงสถิติ ใช้ร่วมกับ
สถิติเชิงปริมาณได้ หรือใช้ร่วมกับการสังเคราะห์งานวิจัย (Meta-Analysis) ได้ และสามารถนามาเป็น
ปัจจัยนาเข้า (Input) ให้กับกระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยได้ ส่วนข้อเสียของ SLR คือ ต้องทุ่มเท
แรงกาย แรงใจในการทา SLR เป็นอย่างมาก
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2. กระบวนการทาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
กระบวนการทา SLR ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้
2.1 ระยะของการวางแผน (Planning) มีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 เตรียมอุปกรณ์ในการทบทวนวรรณกรรม
2.1.2 กาหนดแผนงาน มี 2 ลักษณะ คือ ทาด้วยตนเอง และการว่าจ้างให้ผู้อื่นทา
ทบทวนวรรณกรรม
2.1.3 กาหนดคาถามการวิจัย
2.1.4 กาหนดหลักเกณฑ์ว่า จะมีขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างไร
2.1.5 ประเมินหลักเกณฑ์ที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
2.2 การจัดทาการทบทวนวรรณกรรม (Conducting) มีขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ค้ น หาข้ อ มู ล (Search) ให้ ไ ด้ ม าทั้ ง หมด จะได้ ข้ อ มู ล งานวิ จั ย (paper) มา
จานวน 1 ชุด
2.2.2 ดูว่างานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังจะทาบ้าง และคัดเลือกงานนั้นไว้
2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยที่เลือกไว้ว่า ดีมากน้อยแค่ไหน จะเลือกเฉพาะ
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2.2.4 การสกัดข้อมูล เป็นการดึงข้อมูลที่สาคัญๆ ออกมา
2.2.5 ทาการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
2.3 การจัดทารายงาน (Reporting) เขียนรายงาน และการประเมินรายงานที่จัดทาขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องพฤติกรรมการใช้งานมือถือ
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องความน่าเชื่อถือของข่าวสาร
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
วิธีการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ใช้หลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการค้นหาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคาถามของงานวิจัยที่ต้องการ ดังภาพที่ 1
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ตั้งคาถามงานวิจัย
ขั้นตอนการค้นหา
ขั้นตอนด้วยตนเอง

ฐานในประเทศ

เกณฑ์การรวมและยกเว้น

สรุปและอภิปราย

รูปที่ 1. แสดงวิธีดาเนินงานวิจัย

1. คาถามวิจัย (Research Questions)
งานวิจัยนี้จะใช้วิธีดาเนินการตาม SLR ซึ่งถูกนาเสนอแนวคิดการดาเนินการนี้โดย
Kitchenham and Charters และถูกพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของ SLR ซึ่งจุดมุ่งหมายโดยรวมเป็นการ
กาหนดวิธีการทบทวนวรรณกรรมที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือในเนื้อหาของ
ข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมี 3 คาถามงานวิจัยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
งานวิจัยนี้
[RQ1] พฤติกรรมการใช้งานมือถือในประเทศไทย
[RQ2] พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
[RQ3] ความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
2. ขั้นตอนการค้นหา (Search Process)
ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองและการค้นหาด้วย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางอิเล็กทรอนิก (Electronic Research Database) โดยฐานข้อมูลงานวิจัยทางอิ
เล็กทรอนิกที่ใช้ในการสืบค้น มีดังนี้ ฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. (DRIC) และฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) แล้ว
ยังมีการตรวจสอบวรรณกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
นอกจากนี้มีการดึงรายชื่อเอกสารอ้างอิงจากบทความที่ได้ถูกคัดเลือกมาจาก SRL เพื่อมาวิเคราะห์หา
วรรณกรรมที่น่าสนใจที่ถูกมองข้ามไปในการค้นหา
ในการค้นหามีการสร้างคาสืบค้นเพื่อที่จะใช้ดึงข้อมูลจากแหล่งฐานข้อมูลงานวิจัยทางอิเล็ก
ทรอนิกข้างต้น ซึ่งคาสืบค้นที่ใช้หลังจากการวิเคราะห์คาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ที่พบในการสืบค้น
แบบธรรมดาโดยแบ่งเป็นคาค้นที่ใช้ค้นหาในฐานข้อมูลในประเทศ ได้แก่
2.1 (โทรศัพท์มือถือ OR มือถือ OR สมาร์ทโฟน) AND (พฤติกรรม OR พฤติกรรมการใช้
งาน)
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2.2 (เครือข่ายสังคม OR เครือข่ายสังคมออนไลน์ OR สังคมออนไลน์) AND (พฤติกรรม
OR พฤติกรรมการใช้งาน)
2.3 (ข่าวสาร OR ข่าวออนไลน์) AND (พฤติกรรม OR พฤติกรรมการใช้งาน)
2.4 ความน่าเชื่อถือ AND (ข่าวสาร OR ข่าวออนไลน์) AND (เครือข่ายสังคม OR เครือข่าย
สังคมออนไลน์ OR สังคมออนไลน์)
3. เกณฑ์การรวบรวมและการยกเว้น (Inclusion and Exclusion Criteria)
กาหนดเกฒฑ์ภูกนามาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องถูกยอมรับโดยใช้วิธีการ
SLR เกณฑ์การรวบรวม (Inclusion Criteria) คือ เอกสารที่เผยแพร่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการบริโคภเฉพาะข่าวสารออนไลน์
ผลการวิจัย
1. ผลการค้นหา (Search Results)
หลังจากอ่านบทความเต็ม ซึ่งก่อนหน้านี้มีจานวนบทความที่ถูกอ่านทั้งหมด 91 บทความ มี
บทความที่เกี่ยวข้องได้รับการเลือกจาก SLR จานวน 56 บทความจากการค้นหาด้วยตนเอง และ
ค้นหาจากฐานข้อมูลงานวิจัยทางอิเล็กทรอนิกได้รวบรวมไว้ จากงานวรรณกรรมที่ทาการรวบรวมมา
นั้นอาจมีปะปนกันมาเนื่องจากยังไม่ได้ผ่าน SLR มาแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการค้นหาที่ใช้เป็นอย่าง
ละเอียดพอสมควรและประสบความสาเร็จในการระบุวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภาคผนวก A
แสดงบทความทั้งหมดที่รวมอยู่ในขณะที่กรองบทความภาคผนวก B แสดงผลลัพธ์ของกระบวนการ
การค้นหาอัตโนมัติ ดังภาพที่ 2
2559
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2556
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2552
2551
2550
0
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10
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รูปที่ 2. แสดงปีที่ตีพิมพ์สาหรับงานที่ถูกยอมรับโดย SLR
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2. การตอบคาถามงานวิจัย
หลังจากทาการทบทวนวรรณกรรมแบบ SLR แล้วทาให้สามารถตอบคาถามการวิจัยใน
ส่วนที่ตั้งไว้ ดังนี้
2.1 ผลของคาถามวิจัย [RQ1] พฤติกรรมการใช้งานมือถือในประเทศไทย
เมื่อวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ใช้งานมือถือ อยู่ 17 บทความ พบว่าแนวโน้มการใช้มือถือของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นทุกปี มีเวลา
ในการใช้โทรศัพท์มือถือต่อครั้งที่นานมากขึ้น จานวนครั้งในการใช้งานในแต่ละวันมีปริมาณที่ มากขึ้น
ระยะเวลาที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนใช้งานในช่วงเย็นแต่ปัจจุบันใช้งานตั้งแต่เช้า
จนถึ ง เย็ น สถานที่ นิ ย มใช้ ง านโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ยั ง คงเป็ น ที่ บ้ า น ลั ก ษณะของการใช้ ง านแต่ เ ดิ ม
โทรศัพท์มือถือใช้งานแต่เพียงติดต่อสื่อสารแต่ในช่วงหลังมาโทรศัพท์มีความสามารถที่มากขึ้นสามารถ
ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นจึงมีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ค้นหาข้อมูลข่าวสาร และใช้เพื่อ
ความบันเทิง ดังตารางที่ 1

ใช้เพื่อทาอะไร

สถานที่ใช้งานมือถือ

ช่วงเวลาในการใช้มือถือ

จานวนครั้งในการใช้งานใน
แต่ละวัน

ระยะเวลาในการใช้มือถือ

จานวนประชากรที่ศึกษา

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานมือถือในประเทศไทย

พ.ศ. 2550
อรพินทร์ ชูชม, วิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี, อัจฉรา
สุขารมณ์, พรรณี บุญ
ประกอบ, มนัส บุญ
ประกอบ, และทัศนา ทอง
ภักดี. (2550).
กุณฑล มีชัย. (2550).

2,176

นักศึกษา 39
นาที
คนทางาน 17
นาที

ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

307

ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
พ.ศ. 2551

(เสาวณีย์ ดีปักษี, 2551)

368

ใช้ในการสนทนาทั่วไป
พ.ศ. 2552
ไม่พบ
พ.ศ. 2553
ไม่พบ
พ.ศ. 2554

พชรา ภู่ตะกูล. (2554).

100

เบญจภรณ์ ขวัญสมคิด,
และปวรวรรณ พันแจ่ม.
(2555).

225

1) โทรเข้า/ออก 69%
2) เล่นอินเทอร์เน็ต 15%
3) สนทนา 10%
1) 1-2 ชม.
35.6%
2) 2-4 ชม.
20.9%
3) <1 ชม. 20%

พ.ศ. 2555
1) ทุกวัน 94.2%
2) 3-4วัน/สัปดาห์ 3.1%
3) 1-2วัน/สัปดาห์ 2.7%

1) หอพัก 24.7%
2) บ้าน24%
3) สถานที่ท่องเที่ยว
10.7%

1) เชื่อมต่ออินเทอเน็ต
37.8%
2) สนทนา 23.6%
3) เล่นเกม 12.9%

Yue Yi. (2555).

410

1) <10 นาที
59%
2) 10-30 นาที
24%
3) >50 นาที
10%
1) 1-10 นาที
49.5%
2) >30 นาที
19.8%
3) 11-20 นาที
12.9%

ณัฐชรัตน์ ใหม่มามูล.
(2555).

379

ใช้เพื่อทาอะไร

200

สถานที่ใช้งานมือถือ

ระยะเวลาในการใช้มือถือ

วิสารัตน์ พันต่วน. (2555).

ช่วงเวลาในการใช้มือถือ

จานวนประชากรที่ศึกษา

จานวนครั้งในการใช้งานใน
แต่ละวัน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

890

1) โทรเข้า/ออก
2) ใช้ฟังเพลง
3) ใช้เครือข่ายสังคม

1) ทุกวัน 72.7%
2) 5-6วัน/สัปดาห์
15.1%
3) 3-4วัน/สัปดาห์ 9%

1) 20:01-24:00
52.7%
2) 16:01-20:00
30.5%
3) 13:01-16:00 9%

1) ใช้ในการติดต่อข่าวสาร
2) ใช้ในการรับข่าวสาร
3) ใช้ถ่ายรูป

1) 18:00-22:00
2) 15:00-18:00
3) 10:00-12:00

1) ติดต่อเพื่อนและ
ครอบครัว
2) ดูนาฬิกา/จับเวลา
3) ค้นหาเบอร์

พ.ศ. 2556
ไม่พบ
พ.ศ. 2557
พิชญ์ เพชรคา, และพร
ทิพย์ เย็นจะบก. (2557).

400

1) 6-10 นาที
2) 1-5 นาที

17:00-21:00 (มาก
ที่สุด)

ที่บ้าน/หอพัก (มาก
ที่สุด)

เล่น Facebook

สถานที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

1) 18:01-24:00
63.3%
2) 12:01-18:00
21%
3) 00:01-06:00
11%

1) บ้าน 39.8%
2) หอพัก 39.3%
3) ร้าน
อินเทอร์เน็ต
13.5%
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ช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

ประสบการณ์ในการใช้บริการ

ระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อครั้ง

ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์

ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
งาน

จานวนประชากรที่ศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย

พ.ศ. 2550
ไม่พบ
พ.ศ. 2551
ไม่พบ
พ.ศ. 2552
สุพรรษา เกษสี
แก้ว. (2552).

400

พ.ศ. 2553

1) ต้องการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 25.46%
2) ต้องการหาเพื่อน
ใหม่ไม่จากัดเพศ/วัย
20.87%
3) ต้องการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
17.05%

400

1) Hi5 39.7%
2) Facebook
35.9%
3) Twitter
6.2%

ภัชภา จิตศรัณยู
กุล. (2553).

390

1) Facebook
79.8%
2) MSN 70%
3) Pantip
27.2%

บัณฑิต รอด
ทัศนา. (2554).

223

ภานุวัฒน์ กอง
ราช. (2554).

400

รัตนา โอฬา
ฤกษ์. (2554).

375

1) Facebook
92.8%
2) Google+
45.6%
3) Hi5 41.87%

ทัตธนันท์ พุ่ม
นุช. (2554).

171

1) Facebook
95.52%
2) Hi5 13.43%
3)

1) ใช้ทุกวัน
89.7%
2) เกือบทุกวัน
9%
3) นานๆครั้ง
1.3%
1) 1-5ครั้ง/
สัปดาห์ 42%
2) 6-10ครั้ง/
สัปดาห์ 33.5%
3) >15ครั้ง/
สัปดาห์
18.75%
1) ทุกวัน
15.73%
2) 3ครั้ง/
สัปดาห์
22.40%
3) 2ครั้ง/
สัปดาห์
15.73%
1) 1-3ครั้ง/
สัปดาห์
34.33%
2) 4-6ครั้ง/
สัปดาห์

1) >2 ชม.
55.8%
2) 1-2 ชม.
34%
3) <1 ชม.
10.2%

พ.ศ. 2554
1) 1-2 ชม.
35.9%
2) <1 ชม.
21.5%
3) 3-4 ชม.
19.7%
1) 1-3 ชม.
1) <1 ปี
57.25%
48.30%
2) <1 ชม.
2) 1-2 ปี
24.5%
45%
3) 4-6 ชม.
3) 3-4 ปี
11.25%
5.8%
1) 2 ชม.
28.27%
2) 3 ชม.
23.73%
3) 1 ชม.
18.13%

1) <1 ชม.
50.75%
2) 2-3 ชม.
35.82%

1) 2-3 ปี
29.85%
2) <1 ปี
26.87%

1) 18:01-22:00
42%
2) 10:01-14:00
18.8%
3) 22:01-02:00
18.5%
1) 19:00-24:00
31.1%
2) 16:00-19:00
28%
3) 11:00-16:00
26.1%
1) 19:00-21:00
39.2%
2) 21:00-24:00
22.1%
3) 17:00-19:00
14.9%

1) ที่บ้าน/หอพัก
50.4%
2) ที่ทางาน
37.1%
3) ร้านกาแฟ 4%
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สถานที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

1) >5ครั้ง/
สัปดาห์ 52.5%
2) 3-5ครั้ง/
สัปดาห์ 33.3%
3) <3ครั้ง/
สัปดาห์ 14.2%
1) <2ชม./
สัปดาห์ 50.3%
2) 2-4ชม./
สัปดาห์ 33.1%
3) 4-6ชม./
สัปดาห์ 9.7%

ชนากิตติ์ ราช
พิบูลย์. (2553).

ประสบการณ์ในการใช้บริการ

1) ทุกวัน 52%
2) 5วัน/สัปดาห์
20.2%
3) 3วัน/สัปดาห์
9%

ระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อครั้ง

1) Facebook
37.7%
2) Hi5 31%
3) Twitter
12.9%

ช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

400

ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์

ภัทรา เรือง
สวัสดิ์. (2553).

ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
งาน

จานวนประชากรที่ศึกษา
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1) สนทนากับเพื่อน
25.7%
2) อัพเดสสถานะ/
ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ
24%
3) เล่นเกม 14.4%
1) คุยกับเพื่อนปัจจุบัน
และเพื่อนเก่า 39.9%
2) เล่นเกม 28.2%
3) หาเพื่อนใหม่ 20.8%

1) บ้าน 50.5%
2) บนรถ 29.5%
3) ที่ทางาน
11.3%

1) 18:01-22:00
55.6%
2) 22:01-02:00
17%
3) 11:01-14:00
11.7%

1) รับข้อมูลข่าวสาร
จากแฟนเพจ 23.1%
2) ติดตามความ
เคลื่อนไหวเพื่อน 23%
3) แชร์ภาพ/แชร์วีดีโอ
15.6%

1) 18:01-22:00
45.07%
2) 10:01-14:00
22.93%
3) 14:01-18:00
22.13%

1) บ้าน 71.73%
2) ร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
14.4%
3) สถานศึกษา
9.6%

1) สนทนากับเพื่อน
88%
2) เล่นเกม 62.4%
3) อัพเดสสถานะ/
ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ
58.4%

1) 18:01-24:00
46.27%
2) 12:01-18:00
31.34%

1) ที่ทางาน
77.61%
2) ที่บ้าน
74.63%
3) ร้าน

1) สื่อสารใน
กระบวนการปฏิบัติงาน
80.60%
2) ค้นหา/แลกเปลี่ยน
ข้อมูล 76.12%

สุธัญรัตน์ ใจ
ขันธ์. (2554).

726

จุฑามณี คายะ
นันทน์. (2554).

400

1) 7ครั้ง/
สัปดาห์ 26.5%
2) 10ครั้ง/
สัปดาห์ 12.8%
3) 20ครั้ง/
สัปดาห์ 10%

นันทิช ฉลอง
โภคศิลชัย, และ
หทัยชนก สุข
เจริญ. (2555).

398

1) 10-20 ชม./
สัปดาห์ 52.3%
2) <10 ชม./
สัปดาห์ 31.8%
3) >20 ชม./
สัปดาห์ 16%

ปณิชา นิติพร
มงคล. (2555).

400

1) Facebook
46.6%
2) Google+
20.7%
3) Twitter
14.6%

พรปภัสสร ปริญ
ชาญกล, แสง
เดือน ทวีสิน,
และชนากิตติ์
ราชพิบูลย์.
(2555).
พิมพ์สุรีย์ พงษ์
เสือ. (2555).

400

1) Hi5 39.7%
2) Facebook
35.9%

1) >5ครั้ง/
สัปดาห์ 52.5%
2) 3-5ครั้ง/
สัปดาห์ 33.3%

400

1) Facebook
91.5%
2) Youtube
7%
3) Hi5 0.5%

1) ทุกวัน 83%
2) 2-3ครั้ง/
สัปดาห์ 16%
3) 1 ครั้ง/
สัปดาห์ 1%

1) Facebook
48.75%
2) Hi5 27.18%
3) Twitter
13.43%
1) <1 ชม.
63.8%
2) 1-2 ชม.
25%
3) 2-4 ชม.
8.4%
พ.ศ. 2555
1) 1 ปี
35.5%
2) 3 ปี
25.5%
3) <6
เดือน
20.3%

3) 06:01-12:00
22.39%

อินเทอร์เน็ต
5.97%

1) 16:00-20:00
36.87%
2) 20:00-24:00
26.87%
3) 06:00-12:00
7.18%
1) 19:01-22:00
50.5%
2) 16:01-19:00
12.5%
3) 13:01-16:00
8.2%

1) บ้านตนเอง
55.62%
2) โรงเรียน
18.12%
3) ร้าน
อินเทอร์เน็ต 15%
1) ที่บ้าน 46.8%
2) ที่ทางาน
35.5%
3) ร้าน
อินเทอร์เน็ต 9%

1) 11:01-14:00
24.5%
2) ก่อน 11:00
16%
3) 18:00-20:00
12.8%
1) 22:00-24:00
38.5%
2) 16:00-20:00
24.5%
3) 12:00-16:00
18%
1) 19:00-24:00
31.1%
2) 16:00-19:00
28%

1) >3 ชม.
41%
2) 1-2 ชม.
28%
3) 2-3 ชม.
3%

1) 21:01-01:00
55.3%
2) 17:01-21:00
41%
3) 09:01-13:00
1.8%
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3) >6 ปี
22.39%

สถานที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

3) 4-5 ชม.
11.94%

ช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์

ประสบการณ์ในการใช้บริการ

26.87%
3) 10-12ครั้ง/
สัปดาห์
17.91%

ระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อครั้ง

Bloggang,Twit
ter 10.45%

ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์

จานวนประชากรที่ศึกษา

ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
งาน
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3) ติดต่อบุคคลรู้จัก
70.15%

1) เพื่อหาข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย
2) เพื่อนาข้อมูล
ข่าวสารไปช่วยตัดสินใจ
3) พูดคุยผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์
1) ที่บ้าน/หอพัก
44.7%
2) ที่ทางาน
34.9%
3) ร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
7%
1) ที่บ้าน/หอพัก
64.6%
2) โรงเรียน 13%

1) เพื่อสนทนากับเพื่อน
19.7%
2) เพื่ออัพเดสสถานะ/
ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ
15%
3) เพื่อหาข้อมูล/
แลกเปลี่ยนข้อมูล 13%
1) เพื่อสนทนากับเพื่อน
39.9%
2) เล่นเกม 28.8%

1) ที่บ้าน/หอพัก
96.3%
2) ร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
2.8%
3)
สถาบันการศึกษา
1%

1) เพื่อสนทนากับเพื่อน
96.8%
2) เพื่ออัพเดสสถานะ/
ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ
64%
3) เพื่อหาข้อมูล/
แลกเปลี่ยนข้อมูล
63.3%

สถานที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
1) ที่บ้าน/หอพัก
58.4%
2) สถานศึกษา
24.4%
3) ร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
11.5%

พ.ศ. 2556
1) >3 ชม.
42.3%
2) 1-2 ชม.
27%
3) <30 นาที
23.1%

1) 21:01-00:00
37.8%
2) 18:01-21:00
28.2%
3) 12:01-15:00
12.6%

1) ที่บ้าน/หอพัก
61.1%
2) ที่ทางาน
25.5%
3) สถานศึกษา
4.3%

1) ก่อนเข้านอน
94.17%
2) พักทาน
อาหาร 62.5%
3) เรียนหนังสือ
43.3%
1) 18:01-22:00
36.75%
2) 08:01-12:00
22.5%
3) 16:01-18:00
22%

1) มหาวิทยาลัย
40.83%
2) หอพัก
39.17%
3) บ้าน 18.33%

1) Facebook
34.3%
2) LINE 34.2%
3) Instagram
20.5%

1) ทุกวัน
92.3%
2) 2-3 วัน/
สัปดาห์ 7.7%

120

1) Facebook
64.17%
2) LINE
21.67%
3) Instagram
9.17%

1) ทุกวัน
92.5%
2) 5-6 วัน/
สัปดาห์ 4.17%
3) 3-4 วัน/
สัปดาห์ 2.5%
1) 3-4 วัน/
สัปดาห์
38.75%
2) 1-2 วัน/
สัปดาห์ 29%
3) 5-6 วัน/
สัปดาห์ 17%

อัจฉรา
นางแย้ม.
(2556).

400

สาวิตรี ไทร
เขื่อนขันธ์.
(2556)

392

1) Facebook
98.98%
2) Google+
88.78%
3) Youtube
82.14%

ประวีณ์นุช กาญ
จนขจรศักดิ์.
(2556).

309

1) Facebook
2) Youtube
3) Webboard

1) >4 ชม.
31.67%
2) 1-2 ชม.
30%
3) 3-4 ชม.
27.5%

1) 1-3 ชม.
46.17%
2) <1 ชม.
20.41%
3) 3-4 ชม.
17.35%

1) 18:01-22:00
66.84%
2) 22:01-02:00
16.07%
3) 14:01-18:00
10.20%

1) 08:30-12:00
48.2%
2) 12:01-16:00
39.2%
3) 18:01-21:00
38.5%

1) ที่พักอาศัย
43.23%
2) ที่ทางาน/
สถานศึกษา
28.5%
3) ร้านให้บริการ
อินเทอเน็ต
14.75%
1) ที่พักอาศัย
47.19%
2) หอพัก
43.11%
3) มหาวิทยาลัย
8.67%
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ช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
1) 19:00-24:00
35.5%
2) 16:00-19:00
27%
3) 24:00-05:00
13.5%

2000

400

ประสบการณ์ในการใช้บริการ

ระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อครั้ง

กมลณัฐ โต
จินดา. (2556).

1) 30 นาที
19.3%
2) 120 นาที
17.5%
3) 300 นาที
17%

ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
งาน

อดิสรณ์ อัน
สงคราม.
(2555).

1) ทุกวัน
75.3%
2) 5 วัน/สัปดาห์
14.8%
3) 4 วัน/สัปดาห์
6.5%

1) Facebook
46.2%
2) Youtube
45.3%
3) Twitter
4.7%

จานวนประชากรที่ศึกษา
ปรัชญา หินศรี
สุวรรณ. (2555).

ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์
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1) สนทนากับเพื่อน
24.2%
2) อัพเดสสถานะ/
ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ
16.5%
3) หาข้อมูล/
แลกเปลี่ยนข้อมูล
15.4%
1) สนทนา
ติดต่อสื่อสาร 88.33%
2) ความบันเทิง 87.5%
3) รับรู้ข้อมูลข่าวสาร/
ความรู้ 85%

1) สนทนากับเพื่อน
87.76%
2) อัพเดสสถานะ/
ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ
71.94%
3) หาข้อมูล/
แลกเปลี่ยนข้อมูล
70.41%

เตชินี มโนภาส.
(2556).

400

1) Facebook
46.5%
2) LINE
35.75%
3) Youtube
7.75%

1) 1-3 ชม./
วัน 36.75%
2) 3-5 ชม./
วัน 28%
3) 5-8 ชม./
วัน 18%

เฟื่องฟ้า หิรัญ
กาญจน์.
(2556).

400

1) Facebook
51.4%
2) Youtube
19.7%
3) LINE 15.6%

1) เกือบทุกวัน/
ทุกวัน 63.5%
2) 2-3 วัน/
สัปดาห์ 21.4%
3) 1 วัน/สัปดาห์
15.1%

1) ที่ทางาน
80.22%
2) ที่บ้าน
18.66%
3) สถานศึกษา
1.12%

1) 19:01-21:00
25.75%
2) 21:01-24:00
22%
3) 17:01-19:00
18.75%

1) ที่บ้าน/หอพัก
62.25%
2) ที่ทางาน 30%
3)
ห้างสรรพสินค้า
3.75%

1) 16:01-24:00
62.3%
2) 24:01-05:00
20.7%
3) 05:01-16:00
17.1%

1) ที่พักอาศัย
ตนเอง 60.1%
2) ร้าน
อินเทอร์เน็ต
14.4%
3) บ้านเพื่อน
13.2%

ใช้เพื่อทาอะไร

ประสบการณ์ในการใช้บริการ
1) 2-3 ปี
52.37%
2) <1 ปี
32.03%
3) >4 ปี
15.60%

สถานที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

ระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อครั้ง
1) 1-2 ชม.
35.65%
2) 2-3 ชม.
29.53%
3) <1 ชม.
24.79%

ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์

1) Facebook
89.69%
2) Google+
7.52%
3) Twitter
2.79%

ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
งาน

400

จานวนประชากรที่ศึกษา
อมรวรรณ คัน
ทะ. (2556).

ช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
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1) ติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนและครอบครัว
80.50%
2) หาข้อมูล/
แลกเปลี่ยนข้อมูล
75.77%
3) ชวนบุคคลอื่นเข้า
ร่วมกิจกรรม 62.97%
1) สนทนากับเพื่อน
59.5%
2) อัพเดสข่าวสาร
42%
3) แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านเครือข่าย
28.5%
1) สนทนากับเพื่อน
61.3%
2) ประกาศขายสินค้า
ประชาสัมพันธ์ 20.2%
3) เล่นเกม 18.5%

2.2 ผลของคาถามวิจัย [RQ2] พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
เมื่อวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ 20 บทความ พบว่ามีงานวิจัยเริ่มทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป และมีแนวโน้มของความถี่ในการใช้งานต่อวันเพิ่มขึ้น
จนมีการใช้งานทุกวัน วันละหลายครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที ช่วงระยะเวลาในการเข้าใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่ 12:00-24:00 สถานที่นิยมใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังคงเป็นที่
บ้าน ลักษณะการใช้งานแต่เดิมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสาหรับการสนทนาและหาเพื่อนใหม่ แต่
ในปัจจุบันจะเห็นว่าใช้งานในด้านติดตามข่าวสารและเกี่ยวกับธุรกิจมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2
2.3 ผลของคาถามวิจัย [RQ3] ความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เมื่อวิเคราะห์ จ ากการสื บค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของข่าวสารบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในฐานข้อมูลงานวิจัยทางอิเล็กทรอนิก ด้วยคาค้นที่กาหนดกลับไม่พบงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในด้านความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมของการบริ โ ภคข่าวสารของมนุษย์มีพฤติกรรมที่เปลี่ ยนไปจากเดิม ที่เคยใช้
ช่ อ งทางในการรั บ สื่ อ จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ การกระจายเสี ย งตามสาย หรื อ ใบปลิ ว
ปรับเปลี่ยนเป็นการรับสื่อจากเว็บไซต์ข่าว จากการแชร์ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากในการตรวจสอบที่มาและความน่าเชื่อถือของข่าวสาร จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือ ศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิธี
การศึกษา ใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Literature Review: SLR) เป็น
ขั้นตอนในการเลือกเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทบทวนวรรณกรรมจาก 3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์ หลังจากใช้เกณฑ์การคัดเลือกและยกเว้นแล้วมี 56 บทความที่ได้รับการยอมรับจาก SLR ซึ่ง
61% ของงานวรรณกรรมมีการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพย์มือถือและเครือ ข่าย
สังคมออนไลน์ โดยความน่าเชื่อถือของข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นไม่พบการทาวิจัยเอาไว้ แต่
พบว่าแนวโน้มการใช้งานโทรศัพย์มือถือในการบริโภคข่าวสาร และความบันเทิงมีเพิ่มมากขึ้นในทุก
กลุ่มอายุ ดังนั้นการวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือของข่าวในเครือข่ายสั งคมออนไลน์มี ความจาเป็นใน
อนาคต
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แนวโน้มการทําธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
Trend of Operating Coffee Shop Business in Socialist Republic of Vietnam
วิลาสินี ยนต์วิกัย
Wilasinee Yonwikai

บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคชาวเวียดนาม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้มีจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บข้อมูล และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี เป็น
นักเรียนนักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเข้า
ใช้บริการร้านกาแฟ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการในเวลา 18.01-21.00 น. มักเข้าใช้
บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งนิยมเข้าใช้บริการร้านกาแฟกับเพื่อน และมีเหตุผลในการใช้บริการเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ โดยแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการประมาณ 21-100 บาท โดยส่วน
ใหญ่มักเลือกเครื่องดื่มเย็น โดยเมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ คาปูชิโน่ และผู้ตอบแบบสอบถามมักมา
ใช้บริการกับเพื่อน และรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านกาแฟจากเพื่อนหรือคนรู้จัก
ผลการวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน และตอบสมมติฐานทางการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟของผู้บริโภคชาวเวียดนามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วนผสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคชาวเวียดนามสูงสุดได้แก่ ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการการให้บริการ รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านพนักงานผู้
ให้บริการ
คําสําคัญ: ร้านกาแฟในเวียดนาม พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมทางการตลาด
ABSTRACT
This research aims 1) to examine the relationship between demographic
characteristics and behavior of Vietnamese coffee shop consumers 2) to study the
marketing mix that relates to behavior of Vietnamese coffee shop consumers. The 400
samples were collect data by questionnaires.
The study indicated that Most of the respondents were women in the age
range of 15-24 years old, also being students, with a monthly income of less than 5,000
baht. Most respondents went to the coffee shop 2-3 times a week. Most of them went
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for the service at 18.01-21.00 on Saturday - Sunday. They access to the popular coffee
shop with a friend for leisure. Each time, the cost of the service is about 21-100 baht.
Vietnamese coffee shop customers often order a cold drink. The menu has been the
most popular is cappuccino. Moreover, respondents often come with their friends and
get news and information about the cafe from friends or acquaintances.
The results of statistical analysis to test the hypothesis found that
demographic characteristics and the coffee shop’s marketing mix is related to the
behavior of Vietnamese coffee shop consumers statistically significant at the 0.05 level.
The marketing mix that can affect the behavior of Vietnamese coffee shop consumers
are process of serving and Café staffs.
Keywords: Vietnamese Coffee Shop, Consumer Behavior, Marketing Mix
บทนํา
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม หรือในงานวิจัยนี้จะขอใช้คําเรียกว่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศ
ที่นิยมดื่มกาแฟมาเป็นระยะเวลายาวนาน เริ่มต้นเมื่อในศตวรรษที่ 19 หรือ ค.ศ. 1857 ประเทศ
ฝรั่งเศสได้นําวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเข้ามาในประเทศเวียดนาม ทําให้เวียดนามเริ่มปลูกกาแฟมา
ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศเวียดนามได้กลายเป็นผู้ปลูกกาแฟที่
สําคัญ และใหญ่ที่สุด อ้างอิงจากผลการสํารวจขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ เวียดนามเป็น
ประเทศที่มีจํานวนมูลค่าการส่งออกกาแฟมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล
(สิทธิพงษ์ ธนาโชติภูมินนท์, 2558)
ข้ อ มู ล การจากการสํ า รวจขององค์ ก ารรั บ รองอาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ของ
สหรั ฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture :USDA) การปลูกกาแฟของประเทศเวียดนาม
สามารถปลูกได้หลากหลายสายพันธุ์ในภาคต่างๆของประเทศ สายพันธุ์ที่นิยมคือ อาราบิก้า (Arabica)
และ โรบัสต้า (Robusta) ทําให้สามารถผลิตกาแฟผสมให้ได้ รสชาติ ลักษณะ และความสมดุลของ
กาแฟที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้คา่ นิยมในการดื่มกาแฟของชาวเวียดนามมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และ
ยังคงนิยมจนถึงปัจจุบัน โดยคนเวียดนามมักใช้ร้านกาแฟเป็นสถานที่พบปะทางธุรกิจ และสังคม ซึ่ง
ร้านกาแฟในประเทศเวียดนามจะมีรูปแบบร้านกาแฟแบบ แฟรนไชส์ สาขา และร้านกาแฟอิสระ ส่วน
ใหญ่วัยรุ่น คนหนุ่มสาวในเมืองมักนิยมเข้าร้านแฟรนไชส์และสาขา ในส่วนคนรายได้น้อยมักเข้าร้าน
กาแฟอิสระซึ่งมีอยู่ทั่วไป (พิธว์สิริ ธเนศสกุลวัฒนา, 2552) วัฒนธรรมการดื่มกาแฟเข้ามามีบทบาทกับ
ผู้บริโภคชาวเวียดนามมากขึ้น โดยจะมีความชอบที่แตกต่างกัน เช่น ร้านกาแฟข้างถนน ร้านกาแฟ
ท้องถิ่น ร้านกาแฟสาขา และร้านกาแฟนําเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นตลาดร้านกาแฟจึงมีแนวโน้มที่
ขยายตัวสูงมากขึ้นในปัจจุบันและอาจจะขยายตัวขึ้นอีกไปตามเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ จึงศึกษาแนวโน้มการทําธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ผ่านการศึกษาปัจจัย
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟในประเทศเวียดนาม ของผู้บริโภคชาวเวียดนามที่
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์ เมืองหลวงของเวียดนาม
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จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความน่าสนใจทางธุรกิจ และโอกาสทางการตลาด
ของธุรกิจร้านกาแฟ ที่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม จึงทําการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกาแฟใน
ร้านกาแฟชาวเวียดนาม และแนวคิดทฤษฎีทางการตลาดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมและลักษณะทาง
ประชากรของชาวเวียดนาม เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจลงทุนทําธุรกิจร้านกาแฟในเวียดนาม
ตลอดจนเป็ น องค์ ค วามความทางการตลาดระหว่ า งประเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา และ
นักวิชาการทางการตลาด ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟของผู้บริโภคชาวเวียดนาม
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟของผู้บริโภคชาวเวียดนาม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายได้เฉี่ยต่อเดือน
ส่วนผสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจัดจําหน่าย
-การส่งเสริมการตลาด
-พนักงานผู้ให้บริการ
-กระบวนการให้บริการ
-สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

พฤติกรรมผู้ใช้บริการ
-จํานวนครั้งในการใช้บริการต่อสัปดาห์
-ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ
-วันที่นิยมเข้าใช้บริการ
-ผู้ที่ไปใช้บริการด้วย
-เหตุผลในการเข้าใช้บริการ
-ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อครั้ง
-ลักษณะเครื่องดื่มที่นิยม
-เมนูเครื่องดื่มที่นิยม
-แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริโภคกาแฟชาวเวียดนามมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟ
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และ สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคกาแฟชาวเวียดนาม
วิธีการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ประชากรในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนชาว
เวียดนามผู้ใช้บริการร้านกาแฟ ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่รู้จํานวนที่แท้จริงจึง คํานวณด้วยการใช้สูตรการ
หากลุ่มตัวอย่างแบบ W.G. Cochran โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2554) ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน ดังนั้นเพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้
นครโฮจิมินห์ เป็นตัวแทนของจังหวัดทั้งหมดในเวียดนาม
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ โดยได้มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณของ
เครื่องมือด้านความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ซึ่งทุกข้อคําถามได้ค่าสูงกว่า 0.6 ทุกข้อ
จากนั้ น ได้ นํ า แบบสอบถามจํ า นวน 30 ชุ ด ไปทํ า การทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
(Reliability) กับกลุ่มคนเหมือนกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ทุกข้อมี
ค่าความเชื่อมั่นเกินกว่า 0.7 จึงได้นําไปเป็นผลของการวิจัย
จากนั้นทําการเก็บข้อมูลครบ 400 คน และนํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ
เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของชาวเวียดนาม
ค่ า เฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงระดั บ ของความคิ ดเห็ นด้ า นปัจจัยส่ ว นผสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ และสถิติ ไคแสควร์ (Chi-Square) เพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แนวโน้มการทําธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม โดยการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการวิจัยที่ได้นําเสนอข้างต้น สามารถนําเสนอ
ผลการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผุ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นหญิง 202 คน และ
ชาย 198 คน มีอายุระหว่าง 15-24 ปีเป็นจํานวนมากที่สุด 162 คน และรองลงมาคือ 25-34 คน โดย

902

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีจํานวนถึง 130 คน รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 117 คน
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 226 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท เมื่อคํานวน
เฉลี่ยกลับเป็นเงินไทย 128 คน และเงินเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 117 คน
ส่ ว นที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟของผู้ บ ริ โ ภคชาวเวี ย ดนาม พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ 155 คนเข้าใช้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการมาก
ที่สุดคือ 18.01-21.00 น. และ 6.01-9.00 ตามลําดับ วันที่มีผู้บริโภคเข้าใช้บริการสูงสุดคือวันเสาร์อาทิตย์ และ 202 คน ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการกับเพื่อน 154 คนของผู้ตอบ
แบบสอบถามมาใช้บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม 235 คนมีค่าใช้จ่ายในการเข้า
ใช้ บ ริ ก ารแต่ ล ะครั้ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 21-100 บาท เมื่ อ เที ย บเป็ น เงิ น ไทย ลั ก ษณะเครื่ อ งดื่ ม ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเลือกดื่มมากที่สุดคือ กาแฟเย็น และเมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ คาปูชิโน่ โดยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รับแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านกาแฟจาก เพื่อนและคนรู้จัก
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของ
ผู้บริโภคชาวเวียดนาม พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัวได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ (People) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้าน
กระบวนการให้บริการ (Process) มีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคชาว
เวียดนามโดยรวมในระดับมาก 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทุก
ด้านมีความสัมพันธ์ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการสูงสุดคือ ด้าน
กระบวนการให้ บริการ 3.92 รองลงมาคือ ด้ านพนักงานผู้ ให้บริการ 3.89 ซึ่ งปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการน้อยที่สุดคือ การส่งเสริมการตลาด 3.53 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า รสชาติของกาแฟมีความสัมพันธ์สูงสุดอยู่ที่ระดับ 4.19 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กับรสชาติของกาแฟ 4.10 และพบว่าบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกรับเครื่องดื่มฟรี เป็นปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดรายข้อที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดอยู่ที่ระดับ 3.45
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วาม
ความสัมพันธ์กับจํานวนครั้งที่เข้าใช้บริการ ชนิดของกาแฟที่ชอบดื่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับจํานวนครั้งที่เข้าใช้บริการในแต่ละสัปดาห์ ช่วงเวลาที่เข้า
ใช้บริการ บุคคลที่เข้าใช้บริการด้วย เหตุผลในการเข้าใช้บริการ และชนิดของกาแฟที่ชอบดื่ม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสอบสมมติฐานอีกข้อ พบว่า ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดโดยรวม และรายด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ
ยกเว้น ปัจจัยด้านราคาและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า
ความหลากหลายของชนิดกาแฟ รูปแบบภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สวยงาม เป็นข้อที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติ ก รรมการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟจากปั จ จั ย ส่ ว นผสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ การจั ด
เครื่องดื่มกาแฟคู่กับของว่างในราคาพิเศษ และการแลกซื้อของที่ระลึก เป็นข้อที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟจากปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
พนักงานผู้ให้บริการด้วยอัธยาศัยดี และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เป็นข้อที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟจากปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ
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มาตรฐานด้านคุณภาพในการให้บริการ เป็นข้อที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟจากปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากงานวิจัยแนวโน้มการทําธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐสังคมเวียดนามมีวัตถุประสงค์ใน
การทําวิจัยครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคชาวเวียดนาม และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริ โภคชาวเวียดนาม สามารถสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง คือ ผู้บริโภคชาวเวียดนามที่ใช้บริการร้านกาแฟเป็นหญิงมากกว่าผู้ชาย ช่วง
อายุ ทั้ง 2 ช่วงคือ 15-24 ปี และ 25-34 ปีนั้นเป็นผู้บริโภคที่นิยมดื่มกาแฟเย็น ประเภทคาปูชิโน ซึ่ง
ผลการวิจัยในข้อนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อริสสรา วิริยวารี (2556) ที่ได้ทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งผลการศึกษานั้นพบว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุเฉลี่ย 25-35 ปี ส่วน
ใหญ่ซื้อกาแฟเย็น คาปูชิโน รสชาติหวานมัน และในขณะที่ผู้ใช้บริการชาวเวียดนามมีรายเฉี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าชาวไทยแต่กลับมีจํานวนครั้งในการเข้าร้านกาแฟต่อสัปดาห์มากกว่า
นอกจากนั้นผู้บริโภคชาวเวียดนามมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิอร สิงหิรัญเมือง (2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสด ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา ในขณะที่พฤติกรรม
การใช้บริการในช่วงเสาร์-อาทิตย์ที่เป็นช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลา 18.01-21.00 มีความ
ขัดแย้งกับผลการศึกษาของลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) ที่ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนินท์
กรณีศึกษา สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่พบว่าผู้บริโภคนิยมใช้บริการเพื่อการนํากาแฟกลับไปบริโภคที่
ทํางานมากกว่ารับประทานในร้าน ในขณะที่ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคชาวเวียดนามนิยมใช้บริการกับ
เพื่อน ประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพลิน บรรพโต (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่พบว่า เหตุผลในการเข้าร้านกาแฟของผู้บริโภค คือ ใช้
เป็นสถานที่นัดพบและคอยเพื่อน เป็นส่วนใหญ่ ในประเด็นด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ
ร้านกาแฟของชาวเวียดนามอยู่ที่ 21-100 บาท นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมสกุล นิรันดรไชย
(2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคั่วบดแบบแสตนดด์ อะโลน (Stand-Alone)
ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายต่อครั้งของผู้ที่เข้าใช้
บริการอยู่ที่ 51-100 บาท
ประเด็นที่สอง คือ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ
ของชาวเวียดนามพบว่า ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้นชาวเวียดนามให้ความสําคัญกับรสชาติของกาแฟ
มากที่สุด รองลงมาคือความมีมาตรฐานของรสชาติกาแฟ ในขณะที่ผลการวิจัยของ อริสรา วิริยวารี
(2556) พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคชาวไทยที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟอเมซอน ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและสวยงาม ส่วนปัจจัยทางการตลาดด้านความสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้น
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พบว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการชาวเวียดนามมีความสัมพันธ์กับสัญญาณไว-ไฟ สําหรับบริการ
ลูกค้า และสถานที่จอดรถที่มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดชอง ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างคุณภาพ
การให้บริการทั้งระบบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอยู่สูงสุดในบริการ ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการ
ขาย (Sales Promotion) อย่างไรก็ตามในโดยรวมนั้น ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพกลับ ไม่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้ารับบริการร้านกาแฟของชาวเวียดนาม
ในส่วนของปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจ
ตรงที่ผู้เข้าใช้บริการชาวเวียดนามเข้าใช้บริการโดยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่งเสริมการตลาดน้อยกว่า
กว่าปัจจัยการตลาดอื่นๆ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ แอนด์ดรู เมอร์ฟี่ร์ และเบน เจนเนอร์ (2557) ที่มี
วัตถุประสงค์ทางการวิจัยเพื่อศึกษาการส่งเสริมการขายเพื่อการจัดวางกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับการขายกาแฟในร้านกาแฟ
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาแนวโน้มการทําธุรกิจร้านกาแฟในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ผู้วิจัยพบ
ประเด็นที่น่าสนใจทางการดําเนินธุรกิจพิจารณาประเด็นสําคัญมาเสนอแนะได้ ดังนี้
1) เวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตกาแฟและส่งออกสูงสุดเป็นอันดับสอง
ของโลกรองจาก บราซิล ในขณะที่ชาวเวียดนามเองนิยมเข้าใช้บริการร้านกาแฟเพื่อการพบปะเพื่อน
หรือคนรู้จักในช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกงาน และเลิกเรียน แสดงให้เห็นความสําคัญของการรับ
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจําวัน มากกว่าการเป็นเครื่องดื่มตอนเช้าเหมือน
ผู้บริโภคชาวไทย
2) ในมุ ม ของพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคจะเห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟที่ จ ะเปิ ด และลงทุ น
ดําเนินการในเวียดนามนั้น ควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายหลักแบบไม่จําเป็นต้องแยกเพศ เพราะถึงแม้ว่า
จะมีผู้ตอบแบบสอบถามผู้หญิงมากกว่าชายแต่ก็มีจํานวนไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเป็นกลุ่มคนอายุ
น้อยกว่า 34 ปีเป็นส่วนใหญ่ และยังให้ความสําคัญกับการไปใช้บริการกับเพื่อน และคนรู้จัก ดังนั้น
การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟ ควรให้ความสําคัญกับการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการเข้าใช้
บริการมากกว่า 1 คนในคราวเดียว
3) จากผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ชาว
เวียดนามให้ความสําคัญกับรสชาติของกาแฟ ความมีมาตรฐานของรสชาติกาแฟ ความหลากหลาย
ของชนิดกาแฟ ความสดชื่นหลังจากดื่มกาแฟ และคุณภาพวัตถุดิบในการชงกาแฟ มากกว่าภาชนะ
หรื อบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่สวยงามในการบรรจุกาแฟ ดั งนั้นทางร้านจําเป็นจะต้องให้ความสําคั ญในด้าน
วัตถุดิบในการนํามาชงกาแฟ และรักษาสัดส่วนในการชงให้มีความคงที่ และควบคุมความสดใหม่ของ
วัตถุดิบในการนํามาประกอบการชงกาแฟอย่างรอบคอบ
4) ปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านราคา (Price) แม้ปัจจัยด้านนี้จะไม่มีความสั ม พั นธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของชาวเวียดนามแต่ประเด็นที่พบ
เมื่อพิจารณารายข้อ คือชาวเวียดนามให้ความสําคัญระดับมากในเรื่องราคาที่เหมาะสมกับรสชาติของ
กาแฟ ราคาเหมาะสมกับปริมาณของกาแฟ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ ราคาเหมาะสมกับ
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สถานที่ตั้ง และราคาเหมาะสมกับบรรยากาศของร้านกาแฟ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าชาวเวียดนาม
ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย เป็นเพราะส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,001 – 10,000 บาท จึงทํา
ให้มีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุด
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ (People) ปัจจัยมีความสัมพันธ์สูงสุดต่อ
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคชาวเวียดนาม ให้ความสําคัญในด้านพนักงานผู้ให้บริการใน
ทุกๆเรื่องที่ผู้ศึกษายกตัวอย่าง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าร้านกาแฟจําเป็นต้องมีการจัดการอบรมพนักงานใน
เรื่องของผลิตภัณฑ์ และบริการเสริมของทางร้านอย่างละเอียด โดยพนักงานเสริฟจะต้องมีความรู้มาก
พอเกือบเท่าพนักงานชงเครื่องดื่ม นอกจากนั้นเองภายในร้านควรจัดทําการประเมินพนักงานโดยการ
เสาะถามความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรนําสถิติในการทดสอบสมมติฐานขั้นสูงมาใช้
เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ และอิทธิพลระหว่างปัจจัยส่วนผสมการตลาด และพฤติกรรมการเข้า
ใช้บริการ้านกาแฟ รวมถึงการศึกษาแนวโน้มความน่าลงทุนร้านกาแฟในเมืองอื่นๆ ของเวียดนามเพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยนี้
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การพัฒนาพืน้ ที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา
หาดแสงจันทร์-สุชาดา จังหวัดระยอง
THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY IN DEVELOPMENT OF THE PUBLIC
AREA: A CASE STUDY OF SANGCHAN-SUCHADA BEACH, RAYONG PROVINCE
พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี1
Phrueksaphong Visuthduangdusdee
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะนํ า เสนอผลการศึ ก ษาบางส่ ว นของงานวิ จั ย ใน
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชายหาดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเนื้อหาของบทความจะครอบคลุมถึงบริบทและสภาพปัญหาเชิงพื้นที่
ตลอดจนศักยภาพและต้นทุนของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะ (หาดแสงจันทร์-สุชาดา)
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเนินพระ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในกระบวนการวิจัย (community-based research) ผลการศึกษา พบว่า ในพื้นที่
ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ในเขตเทศบาลตําบลเนินพระมีสภาพปัญหาในพื้นที่ค่อนข้างมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันศักยภาพและต้นทุนของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคตก็มีมากเช่นกัน นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยยังพบว่า ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนมีความคาดหวังที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของจังหวัดระยองอีกด้วย
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาพื้นที่ชายหาด เทศบาลตําบลเนินพระ หาดแสงจันทร์สุชาดา
ABSTRACT
This article aims to present the findings of some part of the participation of
community in the public beach area development in Noen Phra municipality, Muang
district, Rayong province research project. The content of the article covers the context
and problems of the area as well as the potential and the capital of community in the
public area development (Sangchan-Suchada Beach) only in the area of Noen Phra
municipality. The methodology of this research focus on the participation of
1 รองหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ
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community in research process (community-based research). The study found that
Sangchan-Suchada beach have many problems but high potential for future
development as the same time. Moreover, the stakeholder in community expects to
develop this area to be the one of the famous beach of Rayong province.
Keywords: The participation of the community, The development of the beach area,
Noen phra Municipality, Sangchan-Suchada beach.
บทนํา
จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะมีพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่ง
เป็นเขตที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจํานวนมาก อันเป็นผลจากนโยบายการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของรัฐบาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระจายความ
เจริญและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบและสร้างโอกาสใหม่ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยพัฒนาให้ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา) เป็นศูนย์กลางความเจริญ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมต่อเนื่องแห่ง
ใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นเมือง
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก นอกจากจังหวัดระยองจะมีบทบาทเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของ
ประเทศแล้ว ยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งทางด้านทิศใต้
ของจังหวัดระยอง ก็มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่งที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชายหาด
สาธารณะติดฝั่งอ่าวไทย อาทิ หาดแหลมแม่พิมพ์ หาดแม่รําพึง ฯลฯ ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากมาย นอกจากนี้ จั ง หวั ด ระยองยั ง มี พื้ น ที่ ช ายหาดสาธารณะอี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี นั่นก็คือ หาดแสง
จันทร์-หาดสุชาดา ซึ่งชายหาดแห่งนี้มีความยาวตลอดแนวชายฝั่งทะเลทางด้านทิศใต้ของจังหวัด
ระยองเป็ นระยะทางเกือบ 10 กิ โลเมตร ครอบคลุมเขตพื้ นที่รับผิ ดชอบของเทศบาลนครระยอง
เทศบาลตําบลเนินพระ และเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีลักษณะเป็นแนวชายหาดซึ่งทอดตัวยาวไปใน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยมีแนวกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ตัดผ่าน
ตลอดแนวชายหาด ส่งผลให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางลัด
จากเขตเทศบาลนครระยอง ผ่านเขตเทศบาลตําบลเนินพระ ไปสิ้นสุดยังเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เป็นอย่างดี และด้วยโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
ที่ดี และมีตําแหน่งที่ตั้งสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด อาทิ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม IRPC ห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง
หมู่บ้านจัดสรร สถานบันเทิง โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด และส่วนราชการต่างๆ ประกอบกับ
ตําแหน่งที่ตั้งอยู่ติดชายทะเล เหมาะสมสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจและอยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมี
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โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารหลายแห่ง เปิดให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้ชายหาดแห่งนี้
เป็นทั้งเส้ นทางคมนาคมที่สะดวก และเป็นจุ ดหมายปลายทางสํ าหรั บการท่ องเที่ ยวพั กผ่อนของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอเมืองระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
แต่หากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นตลอดแนว
ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่า ก่อนที่จะมีการสร้างท่าเรือน้ําลึกและนิ ค ม
อุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยองนั้น บริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นชายหาดน้ําตื้น ทรายขาว
สะอาด และเงี ย บสงบเหมาะแก่ก ารพักผ่ อนและการเล่นน้ํ า เป็ น อย่า งมาก นอกจากนี้เส้ น ทาง
คมนาคมตลอดแนวชายฝั่งนั้นยังคงมีลักษณะเป็นถนนลูกรัง ทําให้การเดินทางในบริเวณดังกล่าวไม่
ค่อยสะดวกมากนัก โดยมีร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนหาบเร่แผงลอย สําหรับไว้บริการนักท่องเที่ยว
จํานวนไม่มาก ซึ่งสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปในขณะนั้นค่อนข้างจะเงียบสงบ มีประชากรผู้อยู่
อาศัยไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านดั้งเดิมในพื้นที่ ต่อมาประมาณช่วงปี พ.ศ. 2535 ได้มี
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย และโรงแรมขนาดใหญ่ริมหาดแสงจันทร์ ชื่อ P.M.Y. beach resort ซึ่ง
ถือว่าใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในจังหวัดระยองในขณะนั้น โดยมีความสูงถึง 19 ชั้น และบริเวณโดยรอบ
ได้ดําเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ ตลอดจนอาคารพาณิชย์จํานวนหลายหลัง
ส่งผลให้บริเวณดังกล่าว เริ่มมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น อันเป็นผลจากการที่มีประชากร
เข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากที่เริ่มมีการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึก
และการพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรมมาบตามพุ ด ตลอดจนผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพายุ ไ ต้ ฝุ่ น ที่ พั ด
กระหน่ําเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2532 ส่งผลให้ตลอดแนวชายฝั่งถูกน้ําทะเลกัดเซาะ
เป็นบริเวณกว้าง ในที่สุดประมาณช่วงปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลในขณะนั้น โดย กรมเจ้าท่า และกรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคมได้ดําเนินโครงการก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง โดยมี
ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เลียบ
แนวชายฝั่งเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ส่งผลให้ภูมิทัศน์บริเวณแนวชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อการคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกมาก
ขึ้นประกอบกับมีบริการที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ส่งผลให้
บริเวณแนวชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา เริ่มมีผู้ประกอบการทั้งจากภายใน และภายนอกพื้นที่เข้ามา
แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในรูปแบบของการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงแรม ที่พักอาศัย
คอนโดมีเนียม ร้านอาหาร ตลอดจนร้านค้าในรูปแบบของหาบเร่แผงลอยมากขึ้น และจากพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว
จํ า นวนมาก ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง ในทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่ า งไรก็ ต ามภายหลั ง จากที่รั ฐ บาลตั้ ง แต่ อ ดีต ถึ ง ปั จจุ บัน มีน โยบายผลัก ดั น ตลอดจน
ส่งเสริม ให้ จังหวัดระยองมี การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด โดยมิ ได้
คํานึงถึงหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นที่รับรู้ของสังคมโดยทั่วไปว่าในจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ๆมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ น้ํา และของเสีย ซึ่งล้วนมี
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สาเหตุมาจากการปล่อยของเสียในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอย่าง
รวดเร็ ว ที่ เ กิ น กว่ า กลไกในระบบราชการทั้ ง ส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะจั ด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภาพ ซึ่ งในปี 2557 พบว่ า จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตํ าบลเนิ นพระมี
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 15,199 คน คิ ด เป็ น ความหนาแน่ น เฉลี่ ย 1,197 คน ต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร
(เทศบาลตําบลเนินพระ, 2557)
แต่ สิ่ ง ที่ ม าพร้ อ มกั บ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากร
นักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัย ก็คือ ปัญหาขยะมูลฝอยบริเวณแนวชายหาด ปัญหาอาชญากรรมและ
ทะเลาะวิวาท ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาการจับจองพื้นที่ชายหาดสาธารณะเพื่อการค้าตลอดจน
การตั้งร้านค้าหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้า และทางสาธารณะ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สั่งสมมา
ยาวนานมาหลายปี โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําได้เพียงดําเนินการไปตามศักยภาพเท่าที่มี และ
บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งในด้านการรักษาความสะอาด การรักษาความสงบเรียบร้อย
ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ฯลฯ โดยยังคงขาดการบูรณาการแก้ไขปัญหา
ต่างๆร่วมกัน ตลอดจนขาดมิติของการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในการแก้ไขปัญหา
ส่ ง ผลให้ ก ารดํ า เนิ น การในอดี ต ที่ ผ่า นมาไม่ป ระสบความสํ า เร็ จ และไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย และการจัดระเบียบ
ร้านค้า/หาบเร่ แผงลอย บริเวณแนวชายหาด จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ชุมชนใน
พื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสีย ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหาต่างๆดําเนินต่อไปเช่นนี้ เชื่อว่าปัญหาต่างๆที่กล่าวมา
ข้างต้น อาจสั่งสมจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ทําให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัย ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้ดําเนินการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่หาดแสงจันทร์สุชาดา พร้อมกับรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกับชุมชน และเทศบาลตําบลเนิน โดยมีตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่แผงลอย ผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้
ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า สภาพปัญหาหลักของพื้นที่หาดสาธารณะที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนมี
อยู่ด้วยกันหลายประการ อาทิ ด้านการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย การจัดระเบียบ
การจราจร และการจั ด ระเบี ย บร้ า นค้ า ริ ม ชายหาด เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ยั ง เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ด้ ว ยว่ า แนว
ทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันของรูปแบบและมาตรการที่ใช้
ในการจัดการ โดยคาดหวังว่าการดําเนินโครงการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมนี้ จะเป็นเครื่องมือที่เปิด
โอกาสให้ชุมชน สามารถแสวงหาคําตอบในเชิงการพัฒนา ตลอดจนสามารถค้นพบรูปแบบ และ
มาตรการที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดสาธารณะอันเป็นทรัพยากรสําคัญ
ของท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

911

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายหาด
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ
2. เพื่อศึกษาประโยชน์ และคุณค่าของพื้นที่ชายหาดสาธารณะในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน
รวมถึงศักยภาพทางด้านต้นทุนของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะใน
เขตเทศบาลตําบลเนินพระ
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน
4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุม ชนในเขต
เทศบาลตําบลเนินพระ
วิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชน (participatory action research) โดยอาศั ย การวิ จั ย ที่ เ น้ น ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (communitybased research) เพื่อการพัฒนาโจทย์การวิจัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดําเนิน
โครงการวิจัย
สําหรับแนวทางและขั้นตอนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งที่จะดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการจัดการพื้นที่ชายหาดสาธารณะของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาเชิงพื้นที่ ทบทวนศักยภาพและต้นทุนของ
ชุมชน ตลอดจนกําหนดวิสัยทัศน์ทางการพัฒนา เพื่อที่จะนําไปสู่การกําหนดรูปแบบและมาตรการที่
เหมาะสมในการจัดการปัญหา และพัฒนาไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ
เพื่อการแก้ไขปัญหาในการจัดการพื้นที่ชายหาดสาธารณะของท้องถิ่นต่อไป
ผลการวิจัย
สําหรับการดําเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยสามารถสรุปถึงผลการศึกษาที่ได้รับ
จากการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ในระยะที่ 1 ซึ่งสามารถพบข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังนี้
1. บริบทการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายหาดสาธารณะในเขต
เทศบาลตําบลเนินพระ
หาดแสงจั น ทร์ - สุ ช าดาในเขตเทศบาลตํ า บลเนิ น พระ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ หมู่ ที่ 2, 4 และ
7 ถนนเลียบชายฝั่ง ตําบลเนินพระ มีศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลเนินพระ ไว้คอยดูแล รักษาความ
ปลอดภั ย ให้ แ ก่ ป ระชาชน และมี ห้ อ งน้ํ า ห้ อ งอาบน้ํ า ไว้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี โ รงแรม รี
สอร์ท บ้านพัก ร้านอาหาร จํานวนหลายแห่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จํานวนมาก อย่างไรก็ตาม
ชายหาดแห่งนี้มีความยาวกว่า 10 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลนครระยอง เทศบาลตําบล
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เนินพระ และเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยพื้นที่ชายหาดในเขตเทศบาลตําบลเนินพระอยู่บริเวณ
ตอนกลางของชายหาดแห่งนี้ ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 4 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมี
พื้นที่ชายหาดสาธารณะคลอบคลุมถึง 3 หมู่บ้าน แต่พื้นที่ๆมีผู้อยู่อาศัยและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนนักท่องเที่ยวมากที่สุดจะอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ 2 โดยที่พื้นที่ชายหาดสาธารณะบริเวณหมู่ 4
และหมู่ 7 จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นส่วนมากและมีกลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งอยู่บริเวณชุมชนแหลมสงวน
หมู่ 7
ในอดีตพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลเนินพระยังไม่มีความเจริญมากนัก จนกระทั่งรัฐบาลมี
นโยบายการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2530
เป็นต้นมา ในเขตเทศบาลตําบลเนินพระก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างถนนเลียบหาดแสงจันทร์-สุชาดา ก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่ง พ.ศ. 2535 โรงแรมขนาดใหญ่ชื่อ PMY beach resort ก็ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในจังหวัดระยอง นับจากนั้นเป็นต้นมาพื้นที่ชายหาดแสง
จันทร์-สุชาดา ก็เริ่มเป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่มา
ทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและในพื้นที่ใกล้เคียง
ภาพที่ 1.1 หาดแสงจันทร์-สุชาดาในอดีตช่วงปี 2532

ต่อมาภายหลังเมื่อมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรม ทีพีไอ
(IRPC ในปัจจุบัน) และได้มีการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกในเวลาต่อมา ซึ่งผลกระทบจากการถมทะเลเพื่อ
ก่อสร้างท่าเรือ น้ําลึกนั้น ชาวบ้านมองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําอัน
เป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง โดยที่รัฐบาลในขณะนั้นก็ได้ดําเนินโครงการก่อสร้าง
เขื่อนหินทิ้งตลอดแนวชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา นับเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อบรรเทา
ปัญหาดังกล่าวในช่วง พ.ศ. 2542
จากผลของการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนว
ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ก็ส่งผลต่อเนื่องตามมานับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพจาก
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เดิมมีสภาพเป็นชายหาดสวยงามสามารถเล่นน้ําได้อย่างปลอดภัย กลายเป็นชายหาดที่มีลักษณะโค้ง
เว้าตามการก่อตัวของเนินทรายอันเป็นผลจากการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้ง
ภาพที่ 1.2 สภาพแวดล้อมบริเวณแนวชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ในปัจจุบัน

ในอดีตผู้ที่มาทํางานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะมาเช่าพักอาศัยบริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ส่งผลให้มีร้านอาหาร
และผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท เกิดขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านบริเวณนั้นมีรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของหาดแสงจันทร์-สุชาดา เปลี่ยนแปลงไปนับจากที่มีการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนหินทิ้ง โดยกรมเจ้าท่า ในช่วง พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณแนว
ชายฝั่ง ทําให้ความสวยงามทางธรรมชาติของพื้นที่ชายหาดลดลง ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้มาพัก
อาศัยและจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากนั้นเป็นต้นมา
ปัจจุบันแม้ว่าความสวยงามของหาดแสงจันทร์-สุชาดา จะไม่สวยงามเหมือนในอดีต แต่
เพราะตําแหน่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและมีการคมนาคมที่สะดวก ตลอดจนมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้ชายหาด
แห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากประชาชนเป็ น จํ า นวนมากสํ า หรั บ การพั ก ผ่ อ นในช่ ว งระยะเวลาสั้ น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน วันหยุดประจําสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ภาพที่ 1.3 ร้านอาหารบริเวณพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาที่เปิดให้บริการช่วงกลางคืน

2. คุณค่าของพื้นที่ชายหาดสาธารณะในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและศักยภาพทางด้าน
ต้นทุนของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ
ในปัจจุบันพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ นับว่าเป็นพื้นที่ๆมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณ ม.2 ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักนิยมที่จะมา
พักผ่อนบริเวณดังกล่าว อีกทั้งมีโรงแรมและร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้หาก
พิจารณาในด้านต้นทุนของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา จะพบว่า พื้นที่
ชายหาดสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลเนินพระแห่งนี้มีศักยภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาในหลายด้าน
ได้แก่
- ผู้บริหารเทศบาลตําบลเนินพระในปัจจุบันมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา
เป็นนโยบายหลักที่สําคัญ
- รัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่ชายหาด
- ในพื้นที่ชายหาดสาธารณะเขตเทศบาลตําบลเนินพระมีโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐาน ถึง 2 แห่ง
ได้แก่ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ โฮเทล และหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท ซึ่งแต่ละแห่งสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้หลายร้อยคน
- มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นที่ฐานที่ดี อาทิ ถนน ไฟฟ้า น้ําประปา โทรศัพท์
- มีร้านอาหารหลายแห่งสําหรับบริการนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน
- มีกลุ่มประมงพืน้ บ้านในเขตพื้นที่หมู่ 7 ชุมชนแหลมสงวน สามารถให้บริการอาหารทะเล
สดๆแก่นักท่องเที่ยว
- มีทรัพยากรป่าชายเลนกว่าหลายร้อยไร่ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน
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- สามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากเป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง อีกทั้งถนน
เลียบหาดแสงจันทร์-สุชาดา สามารถเป็นเส้นทางลัดระหว่างเขตเทศบาลนครระยอง
เทศบาลตําบลเนินพระ และเทศบาลเมืองมาบตาพุด
- เทศบาลตําบลเนินพระเป็นพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยตําแหน่งที่ตั้ง
ของหาดแสงจันทร์-สุชาดาอยู่ใกล้ส่วนราชการ สนามกีฬากลาง ห้างสรรพสินค้า ตลาด
โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ
- อยู่ในเขตพื้นที่ 6 ตําบล ที่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ จาก กองทุน
พัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ.ระยอง
- มีสถานศึกษาในพื้นที่จํานวนมากทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ
อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
- มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จํานวนมากที่ใช้พื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ใน
การดําเนินกิจกรรมสื่อสารองค์กร (CSR)
- ในพื้นที่จังหวัดระยองมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง อาทิ สมาคมเพื่อนชุมชน และชมรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมนิด้าระยอง เป็นต้น
ภาพที่ 1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ

ภาพที่ 1.5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบหาดแสงจันทร์-สุชาดา
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3. สภาพปัญหาและอุปสรรคที่มผี ลต่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในชุ ม ชน ตลอดจนความคิ ด เห็ น ของ
คณะผู้วิจัย พบว่าในพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา แม้จะมีความเจริญทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก
และมีศักยภาพในเชิงการพัฒนาค่อนข้างสูง แต่พื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ยังคงมีปัญหาหลาย
ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญตามความต้องการของชุมชน ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อการพาณิชย์
ปัจจุบันพื้นที่ชายหาดบางส่วนได้มีผู้ประกอบการค้าเร่เข้าไปจับจองทําประโยชน์ประกอบ
กิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ไม่สามารถใช้พื้นที่บางส่วนของหาดแสงจันทร์-สุชาดา เพื่อการพักผ่อนได้ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณทาง
เท้าและผิวการจราจรบางส่วนกลายเป็นพื้นที่ตั้งวางรถเข็นและอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการประกอบ
อาหารและการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ภาพที่ 1.6 สภาพปัญหาการจับจองพื้นที่สาธารณะเพื่อการค้าบริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา

3.2 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
สําหรับปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา คณะผู้วิจัย
พบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดแนวชายหาดซึ่งบุกรุกพื้นที่สาธารณะบางร้าน
ไม่ ใ ห้ ค วามสํา คัญ กั บ การรัก ษาความสะอาดบริเ วณใกล้เ คีย งส่ง ผลให้ ส ภาพแวดล้อ มในบางจุดมี
ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว อีกทั้งเทศบาลตําบลเนินพระยังคงมีปัญหาด้านศักยภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอย ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถดําเนินการเก็บขนได้เป็นประจําทุกวัน ส่งผล
ให้ เ กิ ด ขยะมู ล ฝอยตกค้ า ง นอกจากนี้ ยั ง ประสบปั ญ หาในการการคั ด แยกขยะมู ล ฝอยที่ ม าจาก
ร้านอาหารและครัวเรือนส่งผลให้ขยะอินทรีย์ยังคงตกค้างอยู่ในขยะทิ้งทั่วไปทําให้ยากต่อการคัดแยก
นอกจากนี้ทางเทศบาลตําบลเนินพระยังให้ข้อมูลอีกว่า แม้จะมีผู้มารับซื้อขยะอินทรีย์ไปทําอาหารสัตว์
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แต่ปริมาณการรับซื้อก็มีจํานวนไม่มาก ยังไม่สามารถรับซื้อขยะอินทรีย์ได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้แม้ว่าจะมี
การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ในพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ก็จะเกิดปัญหาที่สําคัญ
ตามมาคือ ไม่สามารถนําขยะอินทรีย์ไปกําจัดได้ทั้งหมด
ภาพที่ 1.7 สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณหาดแสงจันทร์-สุชาดา

3.3 ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาไม่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
ตํ า รวจท่ อ งเที่ ย ว หรื อ หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย ประจํ า การ ส่ ง ผลให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวหรือประชาชนบริเวณดังกล่าวมีความล่าช้า แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยแต่ก็ต้อง
ใช้เวลานานกว่าจะให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภาพที่ 1.8 เหตุการณ์นักท่องเที่ยวจมน้ําเสียชีวิตบริเวณชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา
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3.4 ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนน
เนื่ อ งจากถนนเลี ย บหาดแสงจั น ทร์ - สุ ช าดามี ค วามยาวกว่ า 10 กิ โ ลเมตร เป็ น ถนนที่
เชื่อมต่อพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง เทศบาลตําบลเนินพระ และเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยไม่มี
สัญญาณจราจร ด้วยเหตุนี้เส้นทางดังกล่าวจึงเป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรในชั่วโมง
เร่งด่วนสําหรับเดินทางไปทํางานทั้งช่วงเช้าและตอนเย็น แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์สุชาดาโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่ 2 เป็นจุดชุมชนหนาแน่น แต่กลับไม่มีป้ายจราจร สัญญาณไฟ การตี
เส้นสีสะท้อนแสง หรือเนินชะลอความเร็ว เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทั้งในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน และจากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ในพื้นที่ชายหาดบริเวณที่เป็นจุดชุมชนมักเกิด
อุบัติเหตุอยู่เสมอ
ภาพที่ 1.9 อุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนเลียบหาดแสงจันทร์-สุชาดา

3.5 ปัญหาอื่นๆ






ปัญหามลพิษและขยะทางทะเล
ปัญหาการการจําหน่ายและการดื่มสุราในทีส่ าธารณะ
ปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน
ปัญหาการก่อเหตุรําคาญจากเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
อาหารตลอดแนวชายหาด
นอกจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่บริเวณ
ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ส่วนใหญ่จะขาดจิตสํานึกในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ซึ่งจะสังเกตได้
จากการมีขยะ มูลฝอยตกค้างบริเวณพื้นที่ชายหาดจํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ๆมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่จังหวัดระยอง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง มีจํานวน
ประชากรแฝงเข้ามาทํางานในพื้นที่จํานวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย
อันเกิดขึ้นจากการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจที่ขาดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทาง
สังคมอย่างสมดุล
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4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดการพื้นที่ชายหาดสาธารณะอย่างต่อเนื่องในลักษณะของเครือข่ายเชิงนโยบาย
(public policy network) โดยมีคณะผู้วิจัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่ง
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการวิจัยที่สําคัญมีดังนี้
แผนภาพที่ 1 . 1 แนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการจัดการพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา

การระบุ
ปัญหาและ
รับรู้ปัญหา
ร่วมกัน

การแลกเปลี่ยน
การปฏิบัติตาม เรียนรู้ สิ่งที่ได้รับ
แผนงานและ จากการดําเนิน
โครงการและ
มาตรการที่
การกําหนด
กิจกรรมร่วมกัน
ทางเลือกและ กําหนดขึ้น
วางแผนในการ ร่วมกัน
แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

4.1 เทศบาลตําบลเนินพระและเทศบาลตําบลทับมาได้รับการสนับสนุนถังขยะจํานวน 660
ลิตร จํานวน 2 ถัง และถังขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 50 ถัง จากบริษัท VCS Asia จํากัด ในวันที่
17 พฤษภาคม 2559
ภาพ 1.10 การสนับสนุนถังขยะ โดยบริษัท VCS Asia จํากัด (วันที่ 17 พฤษภาคม 2559)
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4.2 เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลตําบลเนินพระ ทีมวิจัยและหน่วยงาน
ต่ า งๆทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการดํ า เนิ น โครงการต่ า งๆเพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายหาด อาทิ
โครงการชายหาดปลอดโฟม โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด การพัฒนาร่างธรรมนูญเพื่อการจัดการ
พื้นที่ชายหาด ฯลฯ ซึ่งชุมชนมีแผนที่จะดําเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ให้การสนับสนุนบุคลากรโดยอนุญาตให้นายพฤกษ
พงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี (ตําแหน่ง รองหัวหน้าโครงการวิจัย) ในการร่วมดําเนินโครงการวิจัยในพื้นที่และ
เพื่อการปฏิบัติงานวิชาการรับใช้สังคม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 จนสิ้นสุดโครงการ
4.4 เกิ ด การประสานการทํ า งานร่ ว มกั น ในการจั ด การพื้ น ที่ ช ายหาดสาธารณะระหว่ า ง
คณะทํางานจัดระเบียบหาดแสงจันทร์-สุชาดาของเทศบาลและคณะผู้วิจัยในโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น
ดําเนินโครงการวิจัยในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงปัจจุบัน โดยมีการเข้าร่วมประชุมและออกตรวจ
บริเวณแนวชายหาดร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน
ภาพที่ 1.11 การจัดระเบียบผู้ประกอบการพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดาประจําเดือน

4.5 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน ในด้านทรัพยากรที่ใ ช้สําหรับ การแก้ไขปัญหา
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และปัญหา อุปสรรคตลอดจนข้อจํากัดต่างๆระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อันนําไปสู่การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ตามแนวทาง
ประชารัฐ
4.6 เทศบาลตําบลเนินพระและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการวิจัยเกิดการเรียนรู้ทั้งใน
ระดับบุคคล (individual learning) ถึงระดับองค์การ (organizational learning) เพื่อแก้ไขปัญหา
ของท้ อ งถิ่ น ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในสั ง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทํางานจากเดิมเน้นการบังคับใช้อํานาจตามกฎหมายและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยเอาปัญหาเป็นตัวกําหนดวิธีการ (problem-based approach) มาเป็นการเน้นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ (area-based approach) โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและการสร้ า ง
เครือข่ายเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการจัดการภาคี
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สาธารณะแนวใหม่ (new public governance) ที่เน้นการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้ดําเนินการ
จัดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นด้วยตนเองผ่านความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัย พบว่า
การพัฒนาเครือข่ายเชิงนโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่กลับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดกับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ผ่านกระบวนการวิจัย ในลักษณะเครือข่ายการทํางานร่วมกัน
ซึ่งอธิบายเป็นแผนภาพได้ดังนี้
แผนภาพที่ 1.2 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา

ชุ มชน

ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนทั้งใน
และนอกพืน้ ที่

องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น

ทีมวิจัย
ภาคประชาสั งคม
(ชมรม,สมาคม,
มูลนิธิ)

ส่ วนราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง

สถาบันการศึกษา
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ในปัจจุบันโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลเนิน
พระ อําเภอเมือง จั งหวัดระยอง แม้ว่ากระบวนการวิจั ยจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการก่อรูปของเครือข่ายเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา
ได้อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยัง
อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
สําหรับการเขียนบทความในครั้งนี้แต่อย่างใด จนกว่างานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
ของการเขียนบทความในครั้งนี้เพื่อนําเสนอผลการศึกษาเพียงบางส่วนของโครงการวิจัยในระยะที่ 1
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนรับฟังคําแนะนําจากชุมชนนักวิชาการเพื่อนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางในการดําเนินโครงการวิจัยดังกล่าวในระยะที่ 2 ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ช ายหาด
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และ
ขอขอบคุณเทศบาลตําบลเนินพระ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นายรําเพย เที่ยงตรงดี หัวหน้าโครงการ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเนินพระ) ตลอดจน
นักวิจัยชุมชนทุกท่าน สําหรับความร่วมมือและความเสียสละที่มีให้กับการดําเนินโครงการวิจัยในครั้ง
นี้ ต ลอดมา นอกจากนี้ ผู้ เ ขี ย นขอขอบคุ ณ ผศ.พี ร ะชั ย กุ ล ชั ย และคณะผู้ ป ระสานงานของศู น ย์
ประสานงานฝ่ า ยวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น (โหนดสุ ว รรณภู มิ ) มา ณ โอกาสนี้ สํ า หรั บ คํ า แนะนํ า และ
ประสบการณ์ที่ดีที่มีให้กันเสมอตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน
บรรณานุกรม
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บทคัดย่อ
ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจมายาวนานตั้งแต่มีการ
เคลื่อนที่ของประชากร ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ
สังคมไทยนับตั้งแต่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตามยังมีความเข้า
ใจความแตกตื่นทางวัฒนธรรมไม่มากนัก เพราะความแตกตื่นทางวัฒนธรรมไม่ได้มีเพียงแค่มุมมอง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมเท่านั้น ในมุมมองทางจิตวิทยาความแตกตื่นทางวัฒนธรรมส่งผลกระทบหลัก
คือปั ญหาสุ ขภาพจิ ต ความแตกตื่นทางวัฒ นธรรมเป็นภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ ยงได้แต่ส ามารถ
ป้องกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับความแตกตื่นทางวัฒนธรรมในแนวคิ ดจิตวิทยา รวมถึงแนวทางการจัดการในสังคมไทยซึ่งมี
การเคลื่อนที่ของประชากร เช่น แรงงานต่างด้าว นักศึกษา พนักงาน เป็นต้น
คาสาคัญ: ความแตกตื่นทางวัฒนธรรม, จิตวิทยา
ABSTRACT
Culture Shock is the phenomenon which has long been interesting since the
population mobility occurred. It leads the cross-cultural or intercultural
communication which has pros and cons, advantage and disadvantage of this
phenomenon toward Thai society since Thailand strive for Asean Economic
Community. It seems that there are some misunderstandings about culture shock
which focus on only educational settings or its stages. There are not only social and
cultural approach but also the psychological approach which is much related to the
topic of culture shock. In the psychological aspect, culture shock can lead mental
health problems. However, it is unavoidable for migrants who go overseas without the
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feeling of culture shock but it can be prevented from the occult effect of this
phenomenon. This article is aimed at providing some interesting aspects of culture
shock by using the psychological approaches. Moreover, some intervention guidelines
for Thai society, which has many sojourners, international employee, and students, are
provided
Keywords: Culture Shock, Psychology
บทนา
นับตั้งแต่มีการเกิดโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่ง
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงกั บ ระบบตลาดโลกและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ ( Gross Domestic
Product: GDP) การเคลื่อนที่ของแรงงาน การส่งต่อเทคโนโลยี (O’Rourke & Williamson, 2001)
การติดต่อเชื่อมโยงประสานระหว่างประเทศอย่างไม่จากัด อีกทั้งเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและการ
คมนาคมพัฒนาไปอย่ างรวดเร็ว ทันสมัยและสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคม การศึกษา การท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจและการลงทุน
ประเทศไทยในฐานะประเทศหนึ่งในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงอัน รวดเร็ ว นี้ ทั้ ง ในด้ านการสื่ อสารและโทรคมนาคม ก่ อให้ เกิ ด ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นเพื่ อ รองรั บ กั บ กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ประเทศไทยจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ ค้ า ขาย
แลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนเพื่อให้เกิดกลไกทางเศรษฐกิจ นามาซึ่งการเคลื่อนที่แลกเปลี่ยน
ทางประชากรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาในเชิงมหภาคถือว่าเป็นผลดีในด้าน
การแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่หากพิจารณาในเชิงจุลภาคกลับ พบว่า บุคคลมีความ
แตกต่าง ทั้งด้านการเลี้ยงดูเติบโตมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาจส่งผลต่อการปรับตัวอยู่ร่วมกัน
คนในแต่ ล ะวั ฒ นธรรมมี ค วามแตกต่า งกั น หลายแง่ มุม ได้ แ ก่ เชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม รวมถึงบุคลิกภาพ บาร์โน(Barnouw, 1979) นักมานุษยวิทยาเชิงจิตวิทยาได้ให้นิยามว่า
บุคลิกภาพ หมายถึง ระบบที่รวมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมและความเชื่อทีไ่ ด้รับผ่านการเรียนรู้
ทางสังคมตั้งแต่วัยเด็ก รวมไปถึงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อบุคคลมีการเคลื่อนย้ายไปในสถานที่
แห่ งใหม่ ย่อมประสบกับ สังคมและวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งส่ งผลให้ เ กิดภาวะความแตกตื่นทาง
วัฒนธรรม
ความแตกตื่ น ทางวั ฒ นธรรม (Culture shock) เป็ น แนวคิ ด ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างของบุคคล เป็นภาวะที่บุคคลคับข้องใจ ผิดหวัง วิตก
กังวล และต่อต้านวัฒนธรรมที่ตนไม่คุ้นเคย โดยอาจเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือหลังจากประสบวัฒนธรรม
ใหม่เมื่อเวลาผ่ านไประยะหนึ่ ง หากบุคคลไม่ส ามารถจัดการความแตกตื่นได้ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ
ร่างกายและจิตใจ เช่น การศึกษานานาชาติที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึ กษา การอุตสาหกรรมที่มีการส่ง
พนักงานไปทางานในต่างประเทศ เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ หากนักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่
สามารถปรับตัวได้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน พนักงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะส่งผลกระทบต่อ
การทางาน ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นต้องลาออกจากการเรียน หรือลาออกจากงานในที่สุด
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จากผลกระทบของความแตกตื่น ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น คณะผู้ เขียนจึงอธิบายเนื้อหา
ความแตกตื่น ทางวัฒ นธรรมตามแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อให้ เกิดความเข้าใจที่มา สาเหตุ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษานานาชาติ พนักงานที่ทางานใน
ต่างประเทศหรือทางานร่ วมกับ แรงงานต่างชาติ ครูอาจารย์ และผู้บริห ารองค์การสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความแตกตื่นทางวัฒนธรรมได้
ความหมายของความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
ความแตกตื่นทางวัฒนธรรม (Culture shock) หรืออาจเรียกว่า ความตื่นตระหนกทาง
วัฒนธรรม ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังนี้
อัควรรณ์ แสงวิภาค (2557) กล่ าวว่า ความสะเทือนใจทางวัฒ นธรรม คือการที่บุคคล
ประสบพบเจอวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและไม่คุ้นเคยอย่างรุนแรง จนเกิดอาการสะเทือนใจอย่าง
กะทัน หัน ทาให้เกิดความรู้สึ กคับข้องใจ ผิ ดหวัง เป็นอุปสรรค วิตกกังวล ปฏิเสธวัฒ นธรรมที่ตน
ไม่คุ้นเคยนั้น
Oberg (1960) กล่าวว่า ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมคือความวิตกกังวลซึ่งเป็นผลมาจาก
การสูญเสียสัญญาณและลักษณะที่คุ้นเคย รวมทั้งคาพูด ท่าทาง ใบหน้า การแสดงออก บรรทัดฐาน
ที่ได้รับมาจากการเรียนรู้
Black & Gregersen (1991) กล่าวว่า ความแตกตื่นทางวัฒนธรรม คือความเครียดจาก
เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และความไม่แน่นอนของสิ่งที่บุคคลจะต้องเผชิญ
Gaw, 2000 กล่าวว่า ความแตกตื่นทางวัฒ นธรรม คือ การตอบสนองทางจิตวิทยาและ
อารมณ์ต่อการสูญเสียวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งรวมไปจนถึงการสูญเสียสัญลักษณ์ที่คุ้น ชิน และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อาการช็อกอาจเกิดจากการ
Samover, Parter, & Stefani (2000) กล่าวว่า ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมหมายถึงภาวะ
ซึมเศร้า ปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายอย่างรุนแรง ความโกรธ ความก้าวร้าวต่อวัฒนธรรมใหม่ และ
ขัดขวางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
คณะผู้เขียนจึงสรุปว่า ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมคือภาวะที่บุคคลเกิดความเครียดจาก
การที่ได้ ป ระสบกั บ วัฒ นธรรมใหม่ ที่ตนเองไม่คุ้ นเคยหรื อไม่ เป็น ไปตามที่ตนเคยคาดหวัง ไว้ โดย
แสดงออกผ่านปฏิกิริยาทางร่างกายและทางจิตใจ รวมทั้งต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ที่ตนไม่คุ้นเคยนั้น
ระยะของความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
Oberg (1960) ได้แบ่งระยะของความแตกตื่นทางวัฒนธรรม ดังนี้
1. ระยะน้ าผึ้ ง พระจั น ทร์ (The Honeymoon Stage) เป็ น ระยะที่ มี ค วามตื่ น เต้ น และ
ความรื่นรมย์กับความแปลกใหม่
2. ระยะวิกฤติ (The Crisis Stage) เป็นระยะที่เริ่มประสบกับความไม่พึงพอใจ ต้องพบเจอ
ประสบการณ์ทางลบ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผิดหวัง นาไปสู่ความรู้สึกต่อต้านวัฒนธรรมใหม่
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3. ระยะพัฒนาทัศนคติเชิงบวก (The Stage of Development of a Positive Attitude)
เป็นระยะที่เริ่มยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ หากเป็นคนที่ทางานในต่างประเทศก็จะกลับ
บ้านเกิดเป็นบางเวลา
4. ระยะการปรับตัว (The Stage of Adjustment) ระยะนี้สามารถยอมรับวัฒนธรรมใหม่
ได้ มีความคิดว่าตนเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่ได้ สามารถปรับตัวและอยู่อาศัยใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ และไม่มีความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
เมตตา วิวัฒนานุกุล (2548) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกตื่นทางวัฒนธรรมไว้ดังนี้
1. พื้นฐาน ลักษณะส่วนบุคคล สิ่งที่ติดตัวหรือคิดไว้ล่วงหน้า จาแนกได้ดังนี้
1.1 บุคลิกภาพและนิสัยส่วนบุคคล บุคคลที่มองโลกในแง่ ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายมีความ
ยืดหยุ่นจะมีโอกาสประสบความแตกตื่นทางวัฒนธรรมน้อยลงหรือความรุนแรงไม่มากนักแต่บุคคลที่
มองโลกในแง่ร้าย เข้ากับผู้อื่นยาก จะมีโอกาสประสบความแตกตื่นทางวัฒนธรรมได้สูงและมีระดับที่
รุนแรง
1.2 ทัศนคติ อคติ การมองแบบเหมาะรวม (Stereotype) หากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อ
ประเทศที่จะเข้าไปอยู่ จะช่วยให้สามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น
1.3 ความคาดหวัง หากมีความคาดหวังมาก แต่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จะมีโอกาสเกิด
ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมได้มากกว่า
1.4 ระดับการเตรียมตัว ความรู้ การได้เรียนรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าบ้านมา
ก่ อ น รวมทั้ ง การแสวงหาข้ อ มู ล ในระหว่ า งที่ อ ยู่ ใ นวั ฒ นธรรมใหม่ จะช่ ว ยลดความแตกตื่ น ทาง
วัฒนธรรม
1.5 ความแตกต่างในด้านความคิดส่วนบุคคล ความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
หากมีความแตกต่างมาก จะส่งผลให้เกิดความแตกตื่นทางวัฒนธรรมมากขึ้น
1.6 ทักษะการสื่อสาร หากมีทักษะการสื่อสารในภาษาของเจ้าของวัฒนธรรมได้ จะช่วย
ลดปัญหาความไม่เข้าใจกับเจ้าของภาษา ส่งผลให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น
1.7 ภูมิหลัง หากเคยมีโอกาสได้ติดต่อกับต่างชาติ มีความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติหรือ
วัฒนธรรมอื่นมาก่อน จะช่วยลดความแตกตื่นทางวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น
2. สภาพแวดล้อมของประเทศเจ้าบ้าน (Host Environment)
2.1 ลั ก ษณะวั ฒ นธรรมของเจ้ า บ้ า นเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การเกิ ด ความแตกตื่ น ทาง
วัฒ นธรรมและส่ งผลต่ อการปรั บ ตัว ระดับ ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรมของประเทศเจ้าบ้านกั บ
ประเทศของบุคคลก็สามารถส่งผลต่อความแตกตื่นทางวัฒนธรรมได้
2.2 ความประทับใจแรกจากประเทศเจ้าบ้าน (First Impression) ถ้าเป็นไปในแง่บวก
จะส่งผลให้มีความสบายใจที่จะอยู่ในวัฒนธรรมนั้น แต่หากเป็นไปในแง่ลบจะส่งผลให้เกิดอคติ
2.3 โอกาส ความถี่ในการสื่อสาร อาจส่งผลให้เข้าใจหรืออาจส่งผลให้เกิดปัญหามากขึ้น
แต่หากมีโอกาสได้เข้าในวัฒ นธรรมใหม่จะช่วยลดการปิดกั้นตนเองและอาจลดความแตกตื่นทาง
วัฒนธรรมได้
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3. บทบาทสื่อสารมวลชน กฎหมาย ศาสนา
บทบาทของสื่อมวลชน เช่น การรณรงค์ให้คนในประเทศเจ้าบ้านทาหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ข้อมูล ให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดี
บทบาทของกฎหมาย เช่น ถ้าประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดในการลงโทษพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนจากที่ยอมรับ จะส่งผลให้มีโอกาสเกิดความแตกตื่นทางวัฒนธรรมได้ง่าย
บทบาทของศาสนา คือ บทบาทในการสร้างอิทธิพลทางความคิดของคนในสังคม ที่สอน
ให้ยืดหยุ่นหรือเข้มงวด เป็นต้น
ผลกระทบทางจิตวิทยาของความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
ดัง ที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ความเครี ยดเป็ น ผลอัน เนื่ องมาจากความแตกตื่ น ทางวั ฒ นธรรม
การศึกษาดังที่มีงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ระบุว่า ภาวะความเครียดนั้นเป็นผลอันเกิดมาจากการก้าวเข้าสู่
วัฒนธรรมใหม่ ซึ่งชางและเบอรี่ (Zhang & Berry, 1991) ได้อธิบายภาวะความเครียดเนื่องจาก
การก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ว่า โดยปกติกลุ่มของพฤติกรรมความเครียดซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ก้าวเข้าสู่
วัฒนธรรมใหม่ ได้แก่ มีระดับสุขภาพจิตต่า กล่าวคือ มีความวิตกกังวลและซึมเศร้า ความรู้สึกในแง่ลบ
รวมถึงความรู้ สึ กแปลกแยก มีอาการทางจิตที่ส่ งผลต่อ ความเจ็บป่ว ยทางกาย( Psychosomatic
Symptom) และเกิดความสับสนในอัตลักษณ์หรือในตัวตนของบุคคลเอง (Yue & Le, 2012) ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่รุ นแรงที่สุดของภาวะความแตกตื่นทางวัฒนธรรมคือส่งผลต่อสุขภาพของ
บุคคลรวมไปถึงคุณภาพชีวิต ซึ่งถือว่ามีความสาคัญอย่างมาก
ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมกับแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา
ศาสตร์ด้านจิตวิทยาถือได้ว่ามีบทบาทที่สาคัญในการจัดการกับภาวะความแตกตื่นทาง
วัฒนธรรม ผู้เ ขียนจึงสรุปแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับความแตกตื่นทาง
วัฒนธรรม ดังนี้
1. ทั ศ นคติ (Attitude) คื อ ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ บุ ค คลหรื อ สิ่ ง ของในแง่ มุ ม ของ
การตั ด สิ น ประเมิ น ค่ า และส่ ง ผลให้ เ กิ ด แนวโน้ ม ของพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก โดยทั ศ นคติ มี 3
องค์ ประกอบ (Triandis, 1971) ได้แก่ องค์ประกอบด้านความอารมณ์ (Affective Component)
องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral
Component) ซึ่ ง ทั ศ นคติ ที่ บุ ค คลมี ต่ อ วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การตอบสนองหรื อ
แสดงออกเมื่อเกิดความแตกตื่นทางวัฒนธรรม เช่น บุคคลที่มีทัศนคติทางบวกต่อประเทศที่ต้องไป
อาศัยหรือทางาน เมื่อประสบกับวัฒนธรรมที่แตกต่างก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับความแตกต่าง สามารถ
ปรับตัวและใช้ชีวิตในวัฒนธรรมนั้นได้อย่างปกติ แต่บุคคลที่มีทัศนคติทางลบ จะมีแนวโน้มที่จะไม่
สามารถปรับตัวต่อความแตกต่างและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง นาไปสู่การลาออกจากการเรียนต่อ
หรือลาออกจากงาน
2. ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ต้องประสบ
ซึ่งแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ (McGuire & Priestley, 1981) ได้แก่ ทักษะด้านการตระหนักรู้ในตัวเอง
(Self-Knowledge or Self Awareness Skills) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interactive Skills)
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และทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Skills) ซึ่งบุคคลที่ต้องเผชิญกับความแตกตื่นทาง
วัฒนธรรมหากมีทักษะชีวิตจะมีแนวโน้มสามารถจัดการความแตกตื่นทางวัฒนธรรม ปรับตัวกับความ
แตกต่างและสามารถประสบความสาเร็จในการศึกษาหรือการทางานในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3. ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) ซึ่งเป็นความสามารถ
ของบุคคลในการอดทนต่อวิกฤต ปัญหาและความยากลาบากทางกายและทางจิตใจ ต่อเหตุการณ์
ต่างๆ เพื่อไปสู่ความสาเร็จ โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 3 ประเภท (Stoltz, 1997) ได้แก่ The Quitter
(คนไม่สู้) The Camper (นักตั้งแคมป์) และ The Climber (นักปีนเขา) เปรียบเสมือนบุคคลที่ต้อง
เผชิญกับความแตกตื่นทางวัฒนธรรม เช่น นักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่างประเทศ พนักงานที่ทางานใน
ต่างประเทศ ซึ่งบางคนไม่สามารถปรับตัวและจัดการกับความแตกตื่นทางวัฒนธรรม แต่ในขณะที่
บางคนสามารถก้าวผ่านสภาวะนั้นได้จนสามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศได้จนสาเร็ จการศึกษาหรือ
ทางานและมีรายได้
4. การรั บ รู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) คือการที่บุคคลตระหนักเกี่ยวกับ
ตนเองเกี่ยวกับความสามารถที่ตนเองมีอยู่เพื่อแสดงพฤติกรรมที่ต้องการให้ไปสู่ความสาเร็จ โดยการที่
บุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมจะขึ้ น กั บ องค์ ป ระกอบคื อ การรั บ รู้ ค วาม สามารถของตนเองและ
ความคาดหวั ง โดยส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมผ่ า นกระบวนการ 4 ขั้ น ตอน (Bandura, 1986) ได้ แ ก่
กระบวนการคิ ด (Cognitive Process) กระบวนการจู ง ใจ (Motivation Process) กระบวนการ
ทางอารมณ์ (Affective Process) และกระบวนการคัดเลือก (Selection Process) โดยเปรียบเทียบ
กับบุคคลที่ประสบภาวะความแตกตื่นทางวัฒนธรรมคือ หากบุคคลนั้นเชื่อว่าตนเองมีความสามารถใน
การที่จ ะจั ดการภาวะความแตกตื่นทางวัฒนธรรมได้ จะเกิดแรงจูงใจและความคาดหวังที่จะชีวิต
ในสังคมที่มีความแตกต่างได้ สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเครียด วิ ตกกังวลที่เกิดขึ้น และ
เลือกที่จะยอมรับความแตกต่างและอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นต่อไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนเอง
คาดหวังไว้
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ชูและคณะ (Zhou et al., 2008) ได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ย วข้องกับ ความแตกตื่นทางวัฒ นธรรมไว้อย่ างเป็นระบบ ซึ่งกล่ าวถึงทฤษฎีทาง
จิตวิทยาทั้งในแง่จิตวิทยาคลินิกเพื่ออธิบายภาวะความผิดปกติหรือผลกระทบต่อสุขภาพจิต จิตวิทยา
สังคมที่สนใจศึกษากระบวนการคิด ภาวะความรู้สึกและรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ส่งผลต่อ
ปัจเจกชน รายละเอียดดังตาราง
ตาราง แนวคิดทฤษฎีดั้งเดิมเกี่ยวกับความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
ทฤษฏี
ความเศร้าโศกและความสูญเสีย
(Grief and bereavement)
ความเชื่ออานาจควบคุม
(Locus of control)
การเลือกย้ายถิ่น
(Selective migration)
ความคาดหวัง
(Expectations)

องค์ความรู้
จิตวิเคราะห์

ผู้ก่อตั้งแนวคิด
Bowlby (1969)

กรอบแนวคิด
การย้ายถิ่นเป็นการสูญเสีย

จิตวิทยาสังคม
ประยุกต์
สังคมชีววิทยา
(ดาวินชีใหม่)
จิตวิทยาสังคม
ประยุกต์

Rotter (1966)

ความเชื่ออานาจควบคุม
ทานายการย้ายถิ่น
ความแข็งแรงของบุคคล
ทานายการปรับตัว
ค่านิยม ความคาดหวัง
ทานายการปรับตัว

Wells (1907)
Feather (1982)
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ทฤษฏี
เหตุการณ์ชีวิตแง่ลบ
(Negative life-events)
การสนับสนุนทางสังคม
(Social support)

องค์ความรู้
จิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยาคลินิก

ความแตกต่างทางคุณค่า
จิตวิทยาสังคม
(Value difference)
ทักษะสังคมและการเรียนรู้วัฒนธรรม จิตวิทยาสังคม
(Social skills and cultural
learning)
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ผู้ก่อตั้งแนวคิด
Holmes & Rahe
(1967)
Brown,
Bhrolehain, &
harris (1975)
Merton (1938)

กรอบแนวคิด
ความเครียดจากการย้ายถิ่น
ฐาน
เหตุการณ์ในชีวิตและภาวะ
ซึมเศร้า

Argyle &
Kendon (1997)

ช่องว่างจากทักษะทางสังคม
ก่อปัญหาจากการข้าม
วัฒนธรรม

ค่านิยมและการปรับตัว

ที่มา : Zhou et al. (2008). Theoretical models of culture shock and adaptation in
international students in higher education.
อย่ างไรก็ตาม ภาวะความแตกตื่นทางวัฒ นธรรมได้รับการให้ ความส าคัญในการศึกษา
มาอย่างยาวนาน และมีหลากหลายแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน หลักการทางจิตวิทยาที่สาคัญ
ประเด็นหนึ่งคือ คือมุ่งอธิบาย ทานายและควบคุมกระบวนการทางจิตใจและการเกิดพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วการที่บุคคลหนึ่งจะแสดงพฤติกรรมใดนั้น ย่อมต้องมีกระบวนการภายใน
อันได้แก่ ความรู้สึก (Affect) และความคิด (Cognition) ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม (Behavior)
ตามแนวคิดของอัลพอร์ต (Allport, 1960) ซึ่งหากนาหลักคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ ความแตกตื่น
ทางสังคม ทาให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างกว้างขวางและมีผู้พัฒนาบูรณาการ
แนวคิดดังกล่าวมาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
แนวคิด ABC ของความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
โบชเนอร์ (Bochner, 2003) ได้นาเสนอแนวคิด ABC ของความแตกตื่นทางวัฒนธรรม โดย
อธิบายว่า แนวคิด ABC ไม่ใช่การตอบสนองต่อการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่แบบฝ่ายผู้ถูกกระทา ซึ่งมี
มุมมองต่อความแตกตื่นทางวัฒนธรรมในแง่ลบ ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการพิจารณาในลักษณะ
กระบวนการที่บุคคลเริ่มตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมต่อความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คาว่า
coping หรือการเผชิญปัญหาเป็นคาที่สะท้อนกระบวนการในแง่ เป็นผู้กระทามากกว่าที่จะมีมุมมอง
ต่อการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่แบบผู้ถูกกระทาจากวัฒนธรรมนั้นๆ โดยโมเดลของ ABC ของความแตกตื่น
ทางวัฒนธรรมนั้นแบ่งโครงสร้างหลักๆ ออกเป็น 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ A คือ อารมณ์ความรู้สึก
(Affect) B คือ พฤติกรรม (Behavior) และ C คือ การคิด (Cognition) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ าบุคคล
รู้สึก แสดงออกและคิดต่อวัฒนธรรมใหม่อย่างไร ที่สาคัญ โมเดลดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ลดภาวะความแตกตื่นทางวัฒนธรรม และทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงบวกในการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ ซึ่ง
จาแนกแนวทางการเผชิญกับความแตกตื่นทางวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
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องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก A: Affect
องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของโอเบิร์ก (Oberg, 1960)
ซึ่งได้นิยามคาว่า Culture Shock ว่า บุคคลที่ต้องเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่อย่างกะทันหันย่อมมีภาวะช็อก
หรือแตกตื่นตกใจกับวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งในมุมมองทางจิตวิทยาแล้ว ภาวะดังกล่าวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของ
อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งอารมณ์กลุ่มที่เกิดจากความแตกตื่นทางวัฒนธรรมก็จะเป็นอารมณ์ความรู้สึก
ด้านลบ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล การขาดเป้าหมาย ความเศร้า อันเนื่องมาจากการขาด
ความคุ้นชินทางกายภาพ และสัมพันธภาพทางสังคม ซึ่ งการจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ บุคคลต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Adjustment)
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม B: Behavior
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมนั้นสอดคล้องกับ แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากศาสตร์ด้านจิตวิทยาสังคม ซึ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่าน
การแสดงออกถึงทักษะและวุฒิภาวะได้อย่างเหมาะสม (Furnham and Bochner, 1986)
องค์ประกอบด้านการคิด C: Cognition
องค์ ป ระกอบด้ า นการคิ ด สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของการมี อั ต ลั ก ษณ์ ท างสั ง คม
(Deaux, 1996) ซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ของวิธีที่บุคคลแต่ละเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมแสดงอัตลักษณ์
ของตน รวมถึงการรับรู้ตนเองและรับรู้ผู้อื่น ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับคนเชื้อชาติเดียวกัน (ingroups)และต่างเชื้อชาติ (out-group) การเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอาจ
ส่งผลกระทบต่อ การรับรู้อัตลักษณ์ของบุคคล ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเดียวกันและต่างเชื้อชาติ
กล่าวคือการที่บุคคลรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือรับรู้ว่าตนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
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ที่มา : Ward et al. (2001). The Psychology of Culture shock.
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ จากแผนภาพของ วอร์ด โบชเนอร์ และ เฟิร์นแฮม (Ward,
Bochner & Furnham, 2001) พบว่า การตอบสนองต่อภาวะแตกตื่นทางสังคม จาแนกได้ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านอารมณ์ พฤติกรรมและความคิด นอกจากนี้จะพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั้นเกิดจากลักษณะ
ของสังคม กลุ่มบุคคลและวัฒนธรรม และปัจจัยที่สาคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อ
กระบวนการของการเกิด ความแตกตื่นทางสังคม และการตอบสนองที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
แนวทางในการจัดการความแตกตื่นทางวัฒนธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็น ต่ า งๆที่มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ ความแตกตื่ น ทาง
วัฒนธรรม คณะผู้เขียนขอสรุปแนวทางในการจัดการความแตกตื่นทางวัฒนธรรม ดังนี้
1. กระบวนการสรรหาคัดเลือกนักเรียนทุนต่างประเทศหรือการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
ที่จะไปทางานในต่างประเทศ ควรให้ความสาคัญกับการทดสอบบุคลิกภาพและการปรับตัว หรือให้
ความสาคัญกับประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ นอกเหนือไปจากการทดสอบความรู้และ
ความสามารถ เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักเรียนหรือพนักงานที่สามารถปรับตัวกับความแตกตื่นทาง
วัฒนธรรมได้
2. จั ดการปฐมนิ เ ทศ หรื อ การฝึ ก อบรม โดยเป็ นการให้ ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บวั ฒ นธรรมของ
ประเทศนั้ น หรื อข้อมูล ความแตกต่างทางวัฒ นธรรมที่อาจพบ การใช้ชีวิตในวัฒ นธรรมที่มีความ
แตกต่าง อาจมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการดารงชีวิตในต่างประเทศ การปรับตัวเมื่อต้องประสบ
ภาวะความแตกตื่นทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ควรมีการให้ข้อมูลบุคคลที่ส ามารถติดต่อเพื่อขอความ
ช่วยเหลือได้เมื่อไปอยู่ต่างประเทศ
3. แม้ว่า จะผ่ านกระบวนการคัดเลื อกแล้ ว แต่ควรมีก ารเฝ้ าติ ดตามการด ารงชีวิต ของ
นักเรียนหรือพนักงานในต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดการให้คาปรึกษาหากเกิดปัญหาจาก
ความแตกตื่นทางวัฒนธรรม หรืออาจสร้างเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งสร้างความรู้สึกทางบวกในการอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. มี ง านวิ จั ย ที่ พ บว่ า การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หรื อ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถในการปรับตัวเพื่อจัดการกับ ความเครียด ความวิตก
กังวล (Bandura, 1986) ดังนั้น โบรชเนอร์ (Bochner, 2003) จึงให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้มีการให้
คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อมุ่งให้บุคคลสามารถลดความวิตกกังวล เพิ่มการรับรู้ความสามารถแห่งตน
รวมถึงการช่วยเรื่องความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และพัฒนากลยุทธ์การเผชิญปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมนอกจากจะช่วยลด
ภาวะความเครียด จะยังช่วยให้บุคคลบรรเทาความทุกข์ที่กาลังเผชิญลงได้ โดยการสนับสนุนทาง
สั ง คมคื อ กลุ่ ม คนที่บุ ค คลสามารถพึ่ ง พาและขอการสนั บ สนุ น ในยามที่ เ ผชิ ญ กับ ความเครี ย ดได้
นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคมผลต่อความมุมมองแง่บวกต่อการใช้ชีวิต (ไพศาล แย้มวงษ์, 2555)
อย่างไรก็ตามการสนับสนุนทางสังคมที่มากเกินไปอาจทาให้บุคคลไม่พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
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การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมุมมองใหม่: จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบัติ
A NEW PERSPECTIVE TO PROMOTE HEALTH BEHAVIOR: MOVING FROM THEORY
TO PRACTICE.
หทัยรัตน์ อ่วมน้อย1
Hathairat Oumnoi1
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บทคัดย่อ
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมุมมองใหม่ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่สําคัญสามประการ ประการ
แรก คือ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ ประการที่สอง คือ การเสริมพลังใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยอาศัยหลักการเสริมพลังที่สําคัญ 8 ประเด็น
ย่อยได้แก่ 1) การสร้างให้ชุมชนรู้สึกมีพลัง 2) ค้นหาพลังในชุมชนที่มีอยู่ 3) การมีประสบการณ์ตรง 4)
เพิ่มพูนทักษะจําเป็นสําหรับชุมชน 5) การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม 6) การเรียนรู้ผ่านตัวแบบทาง
สังคม 7) กิจกรรมมีความต่อเนื่อง และ 8) การเสริมแรง ยุทธศาสตร์ประการที่สาม คือ การหนุนเสริม
การทํางานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยหลักการย่อย 4 ประเด็นได้แก่ 1) การเชื่อใน
ศักยภาพของชุมชน 2) การสนับสนุนให้ชุมชนแก้ปัญหาเอง 3) เน้นระดมพลังชุมชนในการแก้ปัญหา
4) ให้ความสําคัญกับความรู้ผ่านการทําจริงของชุมชน กระบวนการดังกล่าวจะทําให้การส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ การเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมในชุมชน
ABSTRACT
A new perspective to promote health behaviors focus on three main
strategies: The first strategy is environmental facilities to enhance health behavior. The
second strategy in community’s empowerment for changing health behaviors of
individuals. To empower the community efficiently, seven supporting strategies include
1) activating community’s strength, 2) exploring community’s existent strength, 3)
involving community in explicit experience, 4) enhancing essential skills for community,
5) involving community in participatory learning 6) learning through models 7) operating
continuously and 8) reinforcement. The third strategy is to bolster up the community
participation. There are 4 ways to improve community participation 1) trusting in
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community’s potential, 2) encouraging self-problem-solving 3) brainstorming for
problem-solving and 4) signifying community’s outcomes after operation. According to
three strategies mentioned, it is believed to enhance health behaviors efficiently.
Keywords: : Health behaviors Environmental facilities to enhance health behavior
Empowerment Community Participation
บทนํา
การทํางานด้านจิตวิทยาชุมชนนั้นมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ในทุกด้าน
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการอยู่ดีมีสุขของสมาชิกในชุมชน ด้วยหลักการ “เน้นการ
ป้องกันมากกว่าการรักษา” สิ่งที่สําคัญในการทํางานของนักจิตวิทยาชุมชน คือ การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพในชุมชนซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการด้านสุขภาพเป็นสําคัญ จากหลักการที่ยอมรับกันว่าหาก
บุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีแล้ว การกระทําในทุกด้านที่ตามมาจะเป็นการกระทําที่มีคุณภาพ
กว่าการกระทําของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นยิ่งต่อพัฒนาการ
ทุกๆ ด้านในตัวบุคคล สุขภาพถือเป็นรากฐานที่สําคัญของชีวิต ปัจจุบันสุขภาพวางอยู่บนฐานที่ว่าด้วย
เรื่องสุขภาวะ ทั้งมิติทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) รวมทั้งมิติของคน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงจําเป็นต้องร่วมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ ด้วยการสร้าง
เสริมสุขภาพ เพื่อให้บุคคลเกิดสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี สามารถควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ร่วมสร้างวัฒนธรรม ของการดําเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
และร่วมกันสร้างสังคม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข (กุนนที พุ่มสงวน, 2557: 10) ดังนั้น การทํางาน
ด้ านจิตวิทยาชุมชนจึงต้องเข้ าใจการเปลี่ ยนแปลงมุ มมองด้านสุขภาพและนํ ามาสู่การปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างสุขภาพมุมมองเดิมที่ผา่ นมา
แนวคิดของสุขภาพดีถ้วนหน้าและการสาธารณสุขมูลฐานถูกขับเคลื่อนโดยองค์การอนามัย
โลกเป็นฐานคิดสําคัญในการพัฒนาการสาธารณสุขไทยในทิศทางที่นํามาสู่ความสนใจในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในระดับประชากรมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 องค์การอนามัยโลกได้จัด
ประชุมขึ้นที่กรุงออตตาวา (Ottawa) ประเทศแคนาดา ประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันประกาศ
และรับรองกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ด้วยการยอมรับร่วมกันว่า งานสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์
เมื่อกล่าวถึงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่จําเป็นสําหรับชีวิตตามแนวทางสุขบัญญัติ
แห่งชาติ การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) นั้นเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่ม
สมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองให้บรรลุซึ่งสุขภาพอันสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
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จิตใจ และสังคม ที่ผ่านมาในอดีตแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพต้องมองให้
ครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู (เรณู สอนเครือ และคณะ, 2549) ดังนี้
1. การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต
สุขภาพสังคม และสุขภาพ จิตวิญญาณ ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพจะแตกต่างกันออกไปตามวัยต่าง ๆ โดย
อยู่บนพื้นฐานง่าย ๆ ของการดําเนินชีวิต
2. การป้องกันโรค ครอบคลุมการป้องกันลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคมรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค เพื่อมิให้เกิดโรคกายโรคจิต โรคสังคม
และโรคจิตวิญญาณ
3. การรักษาโรค ด้านการดูแลรักษาจะเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ ทํ า โดยมุ่ ง เน้ น การบํ า บั ด เพื่ อ ลดความเสี ย หายแก่ สุ ข ภาพ หรื อ แม้ แ ต่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ สี ย ชี วิ ต
พยาบาลจะต้องรู้จักใช้ศิลปะในการติดต่อสื่อสารการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ความเข้าใจใน
ความรู้สึกอารมณ์ของผู้ป่วยในขณะนั้น การอธิบายให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยรวมทั้งญาติให้เข้าใจ
กระจ่างจะช่วยให้ได้รับความร่วมมือที่ดีและเป็นผลดีต่อการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ผลกระทบจากการเจ็บป่วยน้อยที่สุด และสามารถที่จะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
4. การฟื้นฟูสุขภาพเป็นระยะที่บุคคลออกจากภาวะของการเป็นผู้ป่วยกําลังกลับไปอยู่ใน
บทบาทของคนปกติทั่วไปเป็นระยะที่จะกลับบ้านเพื่อไปดูแลตนเองต่อที่บ้าน การฟื้นฟู สภาพร่างกาย
หลังการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น รวมทั้งการรักษาและดํารงไว้ในส่วนที่เสื่อมหรือเสียไปแล้วให้คงอยู่ในสภาพ
เดิมโดยไม่เสื่อมเพิ่มขึ้น ผู้ดูแลจะต้องเข้าถึงจิตใจและรู้สภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างถ่องแท้
โดยเป็นผู้ให้กําลังใจ ให้ความหวัง ชื่นชมและยกย่องผู้ป่วยกลับมามีชีวิตในสังคมตามสภาพปกติทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถช่วยตนเองให้ได้มากที่สุดด้วย
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่ การรักษา ซึ่งมีเฉพาะการรักษาทาง
อาการเนื่องจากไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนและการฟื้นฟูสภาพ
ภาวะแทรกซ้อนต่ างๆ ซึ่งเป็ นการรักษาตามอาการที่เกิ ดขึ้น ซึ่งการรักษาเพียงอย่ างเดี ย วนั้ น ไม่
เพียงพอ จึงนํามาสู่การให้ความสําคัญกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก
และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ตลอดจนนํามาสู่การแนะนําให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหรือทําให้โรคเกิดช้าลง ซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายของการคัดกรองมีระดับอายุต่ําลงและระดับของการรักษาของผู้เจ็บป่วยตัวยังคงมี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตัวอย่างเรื่องกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หรือกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) เป็นชื่อเรียกกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
การติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนํา
โรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาก
วิธีการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกาย อาหารหวาน
มันเค็มจัด และมีความเครียด เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นชัด ด้วยเพราะเป็นสาเหตุการตายใน
ระดับประเทศถึงร้อยละ 73 ซึ่ง (อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2559) จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การ
แนะนําให้ผู้ผ่านการคัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น เรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายาก และทําได้ก็อยู่ใน
วงจํากัด
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กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ส่งเสริม

ป้องกัน

รักษา

ฟื้นฟู

รักษาตามอาการ
ฟื้นฟูภาวะแทรกซ้อน
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ภาพแสดงแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมา (อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2559)
การทําความเข้าใจแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพมุมมองใหม่
การทําความเข้าใจแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพมุมมองใหม่นั้น ก่อนอื่นขอกล่าวถึง โมเดล
สุขภาพสมัยใหม่ หรือ โมเดลผสม (Biopsychosocial model) ได้กล่าวถึงความเจ็บป่วยและการ
รักษาว่า การเจ็บป่วยนั้นมาจากสาเหตุหลายสาเหตุ เป็นสาเหตุผสมของปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทาง
จิตวิทยา และปัจจัยทางสังคมวิทยา แสดงให้เห็นว่าร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ปัจจัยทางจิตวิทยานั้นไม่เพียงแค่เป็นผลของการเจ็บป่วยแต่อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ รวมถึง
สุขภาพและการเจ็บป่วยเป็นภาวะต่อเนื่องกันและสามารถกลับไปกลับมาได้
ดังนั้น ความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย หรือจิตใจมิได้
เป็นผลจากปัจจัยทางชีวภาพเท่านั้น แต่ทั้ง 3 ปัจจัยล้วนมีบทบาทและมีผลต่อกัน (interaction)
ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วยต่างกัน การมองแบบ biopsychosocial
model เป็นการดูแลผู้ป่วย โดยไม่ได้มองแต่เพียงว่าอาการหรือโรคต่างๆ เป็นผลโดยตรงจากปัจจัยทั้ง
3 ด้านเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมให้มีความเข้าใจอย่างครอบคลุม (comprehensive understanding)
ทั้งต่อตัวโรค และการวางแผนให้การรักษาอีกด้วย
มิติของการรักษาความเจ็บป่วยนั้น แนวคิดนี้เชื่อว่าบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
รักษาและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยของตนเอง ดังนั้น การรักษาควรรักษาตัว
บุคคลทั้งหมด ทั้งด้านร่างกายและพฤติกรรม ความคิดความเชื่อ การกระทํา เป็นต้น

ภาพการเปรียบเทียบทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์กับทฤษฎีเก่าทางการแพทย์ โดย ศ.นพ.
ประเวศ วะสี, 2540 (อ้างถึงในดวงกมล ทองอยู่, 2556)

938

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

เมื่อกลับมามองที่แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้น 4 ประเด็นสําคัญ คือ ส่งเสริม
ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ต้องหันกลับมาให้ความสําคัญกับบุคคลในฐานะผู้ดูแลตนเอง และปรับเปลี่ยนมา
ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและการป้องกันมากกว่า เน้นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแก้ไขปัจจัย
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันด้วยการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเกิดปัญหา

ภาพแสดงแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพที่เปลี่ยนไป(อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2559)
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้การทํางานสุขภาพมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไป เฉกเช่น
รูปแบบปิรามิดแสดงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การดําเนินงาน
ยอดปิรามิดมีผลต่อประชากรจํานวนจํากัด และต้องอาศัยความพยายามระดับบุคคลสูง รวมทั้งต้อง
พึ่งพาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพที่สูง ในขณะที่การดําเนินงานใกล้ฐานปิรามิดมีผลต่อจํานวน
ประชากรจํ า นวนมากกว่ า และพึ่ ง พาบุ ค ลากรในระบบสุ ข ภาพจํ า นวนน้ อ ยกว่ า สั ง เกตได้ ว่ า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ และ
มีเรื่องใหม่ คือ การแก้ไขปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมา
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ปิรามิดสุขภาพในอนาคต (อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2559)
การใช้แนวคิดปิรามิดสุขภาพกับกลุ่มตัวอย่างโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเห็นภาพกว้างและชัดขึ้น
ดังภาพ จึงต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ปัจเจกบุคคลและชุมชนมี
ความสามารถและศั ก ยภาพในการดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยตนเอง ต้ อ งมุ่ ง เน้ น การเสริ ม พลั ง ให้ บุ ค คล
ครอบครัว และชุมชนจัดการสุขภาพของตนเอง รวมถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะเป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับ Brad Stulberg (2014) ที่กล่าวถึงกุญแจ
สําคัญที่นําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ
เมื่อเปรียบเทียบภาพนี้กับภาพแรกย่อมเห็นได้ว่าต้องมีการดําเนินการเพิ่มขึ้นในสองประเด็น คือ การ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพและแก้ไขปัญหาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ซึ่ง
การดําเนินการในงานสองด้านนี้มิใช่ความถนัดของระบบบริการสุขภาพจึงมีความจําเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ทสี่ ําคัญในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
จากการประชุม ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนนาดา ได้มีการประกาศ “กฎบัตรออตตาวา
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” (Ottawa Charter for Health Promotion) เป็นกระบวนการของการเพิ่ม
สมรรถนะ ให้คนสามารถควบคุมปัจ จัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพ และเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพดี
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ให้เหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมี
สุขภาพที่ดี โดยมียุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ (พิศมัย จันทรวิมล, 2541: 3) ดังนี้
1. การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Build healthy public) นโยบายส่งเสริม
สุ ข ภาพมี วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายแต่ ส อดคล้ อ งสนั บ สนุ น กั น โดยผู้ กํ า หนดนโยบายจะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพเป็นสําคัญ

940

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

2. การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพ (Create supportive environment)
ส่ ง เสริ ม ให้ ค นและสิ่ ง แวดล้ อ ม อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งเกื้ อ กู ล และสมดุ ล ถื อ ว่ า การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติทั่วโลกเป็นภารกิจร่วมกันของประชากรโลก เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตการทํางาน
การพักผ่อน ให้มีสขุ ภาวะที่ดีและปลอดภัยโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
3. การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen community action) เป็นการ
สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจและจัดการ มีการระดมทรัพยากร และวัตถุ
ภายในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร โอกาสการเรียนรู้และแหล่งทุนสนับสนุน
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills) การส่งเสริมสุขภาพโดยการ
สนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคคลและสังคม ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพและการ
เสริมทักษะชีวิตในการจัดการที่ดีเพื่อป้องกันและควบคุมสุขภาพของตน
5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reorient health services) การจัดระบบบริการ
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน และบุคลากร
สาธารณสุข สถาบันบริการสาธารณสุขและรัฐบาล ซึ่งจะต้องทํางานร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่สุขภาพของ
ประชาชน โดยมองปัญหาของปัจเจกบุคคลไปสู่การมองปัญหาในองค์รวม
จากยุ ทธศาสตร์ หลั กดั งกล่ าวสามารถสรุ ปยุท ธศาสตร์ก ารปรั บเปลี่ย นพฤติก รรมได้ 3
ประเด็ น ได้ แ ก่ การให้ ค วามรู้ ด้ า นสุ ข ศึ ก ษา การเสริ ม พลั ง และสร้ า งสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ
พฤติกรรมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขศึกษา
การเสริมพลัง

สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ

การทํางานด้านสุขศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ใช้มานานและในทางปฏิบัติก็มีปัญหาดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น ด้วยลักษณะ “พูดง่ายทํายาก” หรือ “รู้แล้วแต่ไม่ทํา” ดังนั้นจึงต้องมาส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ในส่วนของการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ เพราะเป็นเรื่องที่ทําง่าย
และได้ผลดีหากหาวิธีที่เหมาะสม เช่น การจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาที่มีโภชนาการ
และน่ารับประทาน การติดตั้งอ่างล้างมือไว้ในโรงอาหารเพื่อให้สะดวกต่อการล้างมือของนักศึกษา
การมีผักสลัด/น้ําพริก-ผักสดบริการในโรงอาหารของบริษัทเพื่อให้สะดวกและเป็นแรงกระตุ้นในการ
กินผัก เป็นต้น หลักการของการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ สรุปด้วยประโยค
ง่ า ยๆ “Make the healthier choice the easier choice” หรื อ “การทํ า ให้ ท างเลื อ กเพื่ อ การมี
สุขภาพที่ดีขึ้นเป็นทางเลือกที่ไม่ยุ่งยาก”
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเสริมพลัง เป็นกระบวนการสนับสนุนให้บุคคล
สามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการปรับปรุงจากนิยาม การสร้างเสริมสุขภาพในกฎบัตร
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ออตตาวาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังคงเป็นนิยามตามแนวคิดการเสริมพลัง นั่นคือ ให้ประชาชนสามารถ
ควบคุ ม เพราะ “การเสริ ม พลั ง ” คื อ การเพิ่ ม ความสามารถในการควบคุ ม และ “พลั ง ” คื อ
ความสามารถในการควบคุม (อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2559) ซึ่งการทํางานด้านส่งเสริมสุขภาพตรงกับ
เป้าหมายหลักทางจิตวิทยาในงานชุมชนที่เน้นถึงความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกในชุมชนนั้นแนวคิดในการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงนั้นอยู่ที่การจัดการด้านสุขภาพเป็นสําคัญ จากหลักการที่ยอมรับกันว่าหาก
บุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีแล้ว การกระทําในทุกด้านที่ตามมาจะเป็นการกระทําที่มีคุณภาพ
กว่าการกระทําของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งการทํางานจิตวิทยาชุมชนนั้น มุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้
ด้านจิตวิทยาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมและการสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน (หทัยรัตน์ อ่วมน้อย, 2557) โดยสามารถประยุกต์ในแนวคิดเสริมพลังในชุมชนได้
โดย
1. การสร้างให้ชุมชนรู้สึกมีพลัง ปัญหามาจากการที่ชุมชนเกิดปัญหาแต่รู้สึกว่าตนเองไม่
มีพลังพอที่จัดการปัญหาดังกล่าวได้ กล่าวคือ รู้ว่ามีปัญหาที่ต้องการแก้ไขแต่ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไร
ไม่มีความมั่นใจ
2. การใช้ ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งช่ ว ยค้ น หาพลั ง ในชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ ด้ ว ยการช่ ว ยกระตุ้ น การคิ ด
วิเคราะห์ ชวนพูดคุย สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
3. การมีประสบการณ์ตรง โดยการที่บุคคลได้ลงไปสัมผัสกับ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงโดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในกลุ่มนี้จะเน้นการได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงในด้านของวิธีคิดและวิธีการจัดการต่างๆ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทําให้เกิดความมั่นใจ รู้สึกมีพลังในตนเองมากขึ้น
4. เพิ่มพูนทักษะจําเป็นสําหรับชุมชน ซึ่งความจําเป็นดังกล่าวต้องมาจากความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง
5. การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม จากการทํางานโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทํางานส่งเสริมสุขภาพกับชุมชน เป็นโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการซักถามแลกเปลี่ยน สอบถามพูดคุย รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีเพราะการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวย มีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง การได้ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หา เรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการเรียนรู้กันระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับหน่วยงานเป็นตัว
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน
6. การเรียนรู้ผ่านตัวแบบทางสังคม โดยอาศัยการมีตัวแบบ ผู้นําชุมชนที่เป็นนักพัฒนา
พระนักพัฒนา สมาชิกในชุมชนที่ทํางานในชุมชน รวมถึงที่สําคัญต้องผสมผสานความรู้ที่มีอยู่ของตน
กับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่เพื่อทําไปสู่การพัฒนาตนเองในการทํางานเพื่อสังคมอย่างเหมาะสม โดยผู้นํา
ชุมชนมาร่วมแลกเปลี่ยนแนะนําพื้นที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
สัมผัสปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคม
7. ความต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมพบปะกันอย่างต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในระยะแรกๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว
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8. การเสริมแรง เมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาควรมีการชื่นชม ให้กําลังใจซึ่งกันและ
กันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสามารถการเสริมพลังในชุมชนสามารถนําวิธีการเสวนาที่มีผู้
อํานวยความสะดวก (Facilitated dialogue) มาใช้โดยอาศัยกระบวนการ 4 ขั้นตอนสําคัญมากระตุ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวบ้านในชุมชน ได้แก่
1. การทํา ให้ เกิ ดความอยากหรื อฉัน ทะ เริ่ม ต้นด้วยการตั้ ง วงสนทนาชวนคุ ย ในเรื่ อ งที่
ชาวบ้านรู้เรื่องดีที่สุดและรู้ดีกว่าคนนอก เช่น เรื่องอาชีพของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านจะมีความรู้ในอาชีพ
ของตนเป็นอย่างดี
2. การทําให้ชาวบ้านกล้าพูดและอยากพูด โดยการลองให้ชาวบ้านให้ความหมายและ
คุณค่ากับอาชีพของตน ถ้าขาดอาชีพดังกล่าวของชาวบ้านแล้วชุมชน สังคมจะเป็นอย่างไร
3. การค้ น พบพลั ง ภายในของตน ตามแนวคิ ด การเสริ ม พลั ง เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ชาวบ้านมีพลัง หากรวมตัวกันได้ก็สามารถควบคุมความพลังในอาชีพของตนได้
4. ค้นหาภูมิปัญญาที่มีอยู่และยังใช้ได้ผลดี ซึ่งวิธีการเสวนาที่มีผู้อํานวยความสะดวกนั้น
สามารถมาเติมเต็มการเสริมพลังชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพมุมมอง
ใหม่มีประสิทธิภาพ คือ การทํางานแบบมีส่วนร่วมในชุมชน โดยการใช้หลักจิตวิทยาชุมชน สามารถ
สรุปการทํางานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมว่ามีสิ่งสําคัญประกอบไปด้วย
1. การเชื่อในศักยภาพของชุมชน เรามีหน้าที่ชวนเขาค้นหา ทําให้เขามั่นใจในศักยภาพที่มี
แล้วนํามันออกมาใช้ ด้วยการขจัดสิ่งที่จะมาบดบัง หรือลดทอนศักยภาพของเขาที่มี
2. การสนับสนุนให้ชุมชนแก้ปัญหาเอง เราต้องเชื่อเสมอว่าเรื่องของเขา เขาควรมีบทบาท
มากที่สุด เรามีหน้าที่ช่วยเอื้ออํานวยให้เขาแก้ปัญหาของเขาด้วยตนเอง ตลอดจนคอยเสริมแรงเมื่อ
เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
3. เน้นระดมพลังชุมชนในการแก้ปัญหา เรามีหน้าที่มีการจัดกระบวนการเพื่อสร้างเงื่อนไข
ให้เกิดการระดมทุนทางสังคมที่มีของชุมชน อันได้แก่ คนความรู้ ทรัพยากร ฯลฯ
4. ให้ความสําคัญกับความรู้ผ่านการทําจริงของชุมชนเรามีหน้าที่ทําความเข้าใจกับวิธีคิด
แบบชาวบ้าน จารีตภูมิปัญญา รูปแบบ หรือกลไกการจัดการในแบบที่เขามีและดําเนินการด้วยตัวของ
เขาเองในส่วนของชุมชนนั้น
ดังนั้น การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นควรมุ่งเน้นการ
หนุนเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองตระหนักและเป็นเจ้าของปัญหาและ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพและการเสริม
พลังในชุมชน
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมุ ม มองใหม่ นั้ น ในเรื่ อ งของการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประเด็ น ของสุ ข ศึ ก ษามี ค วามสํ า คั ญ แต่ ก็ มี ข้ อ จํ า กั ด จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งเสริ ม ด้ ว ย
ยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ การเสริมพลัง และ
การทํางานแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ส่วนปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางสังคมกําหนด
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สุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังปัญหาสุขภาพและเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้จึงต้องดําเนินการแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ
จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบัติ
1) กรณีศึกษาบ้านสําโรง
บ้านสําโรง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง สุรินทร์ เป็นชุมชนขนาดกลางที่มีความหนาแน่น มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน จํานวนประชากร 763 คน แยกเป็นชาย 395 คน หญิง 368 คน มี
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่เพื่ออยู่อาศัย รวม 700 ไร่ พื้นที่ทําการเกษตร รวม
3,300 ไร่ เนื่องด้วยชาวบ้านสําโรงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จากที่เคยเพื่อยังชีพก็กลายมา
เป็นเพื่อสร้างรายได้แต่ไม่มีการจัดการที่ดี การขาดความรู้ มีค่านิยมและความเชื่อที่ผิด เห็นแก่ตัว ขาด
ความตระหนัก ภาวะน้ําท่วมและภัยแล้ง ระบบและการแข่งขันทางการตลาด ค่านิยมการบริโภคและ
พ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่นิยมผักที่สวยไม่มีหนอนแมลงเจาะ ความเคยชินและกระแสทางเศรษฐกิจทุน
นิยม การทําการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกผักชนิดเดียวในพื้นที่มากๆ ทําให้มีแมลงและโรคพืชระบาด
ได้ง่าย ทําให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนและยาฆ่าแมลง (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ, 2557) เมื่ อ ชาวบ้ า นรู้ สึ ก ร่ ว มกั น ว่ า ปั ญ หาดั ง กล่ า วเป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ ทาง
ชาวบ้านสําโรงจึงร่วมกันวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้บ้านสําโรงได้เข้าร่วมโครงการ
ชุมชนน่าอยู่ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นเรื่องการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ จึงเกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานโดยใช้กลไกสภาผู้นําชุมชนซึ่งเป็นนวัตกรรมของ
ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ บ้านหนองกลางดง ที่พัฒนามาจากชุมชนไม้ เรียงตามแนวคิดของคุณ
ประยงค์ รณรงค์ กลไกสภาผู้นําชุมชนคือกลไกการเสริมพลังชุมชน มีกระบวนการดังนี้ 1) ผู้ใหญ่บ้าน
เริ่มต้นสร้างทีมจากผู้นําที่เป็นทางการและผู้นําที่ไม่เป็นทางการรวมเป็นสภาผู้นําฯ ขึ้น 2) กําหนด
กติกาของสภาผู้นําฯ 3) เกิดรูปแบบการดําเนินการ โดยการดําเนินการเรื่องใดสมาชิกสภาต้องเป็น
ต้นแบบ มีการแบ่งหน้าที่กันทําตามความถนัด ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล นํามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ มีการปลูกอินทรีย์ 25 ราย ปลอดสาร 15 รายและ ลดสาร 29 ราย
(อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2559)
นอกจากปลูกผักปลอดสารพิษแล้วประเด็นน่าสนใจที่เป็นผลพลอยได้คือการขับเคลื่อนเรื่อง
ของการเลิกเหล้า (เปลี่ยนพฤติกรรม) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนได้ร่วมกันทํางานจน
ประสบความสําเร็จระยะหนึ่งแล้วหลังจากได้รับการเสริมพลังมากพอก็จะนํามาซึ่งความเข้มแข็งใน
ชุมชน สิ่งที่น่าสนใจที่แถมมากับการเลิกเหล้า คือ 1) สภาผู้นําชุมชนเป็นต้นแบบเลิกเหล้า 13 คน 2)
มีการมอบหมายภารกิจเลี้ยงกบให้กลุ่มเลิกเหล้า 4 คน เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง
รายได้ ปัจจุบันพบว่าการเลี้ยงกบเพื่อเป็นแหล่งอาหาร ลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้มีจํานวนทั้งสิ้น
38 คน 3) เกิดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเลิกเหล้า เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลให้ความรู้ในเวทีการประชุม การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เจ้าอาวาสเทศนาสั่งสอนคน
เลิกเหล้า 4) เกิดกติกาและการปฏิบัติตามกติกา เช่น สัญญาใจครัวเรือนน่าอยู่ เป็นต้น
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2) การเริ่มต้นเล็กๆ สู่การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนักศึกษาจิตวิทยาชุมชน
เนื่องจากการที่ผู้เขียนร่วมเป็นหน่วยจัดการร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ระดับพื้นที่ (Node) รับผิดชอบ จ.ปทุมธานี มีเป้าหมายคือ คือ “การสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม (social change)” โดยทีมนักวิชาการ(อาจารย์มหาวิทยาลัย)ทําหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงช่วยในการหนุนเสริมการทํางานของชุมชน ทําให้ได้เรียนรู้การทํางานในฐานะเป็นพี่เลี้ยงและผู้
ประเมินชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน จ.ปทุมธานี ประกอบกับการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลใน
เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี พบว่า
ปัญหาสุขภาพมาพร้อมกับปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจของคนในชุมชน การไม่มีพื้นที่ทํากิน ปัญหา
รายได้ และชุมชนสะท้อนว่าอยากมีอาชีพเสริมด้วยการปลูกผักโดยที่ใช้พื้นที่ใช้สอยน้อย
จากการทํางาน การลงพื้นที่ทั้งในฐานะของ Node และฐานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยจึง
นําความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุค Education 4.0 ซึ่ง
เป็นแบบบูรณาการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) นํามาสู่ทําแปลงสาธิตการปลูก
ผักปลอดสารพิษด้วยการใช้พื้นที่ขนาดเล็ก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาจิตวิทยา กลุ่ม
วิชาจิตวิทยาชุมชนชั้นปีที่ 2 ซึ่งกําลังเรียนรายวิชาจิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น และจิตวิทยาการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ โดยเป็นชุมชนเสมือนที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยและงบประมาณจํากัด ซึ่งได้รับการ
อนุเคราะห์พื้นที่จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยเริ่ ม ต้นการทํางานลั กษณะเดียวกั บการทํา งานชุ มชน ดั งนั้น การส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพมุมมองใหม่กล่าวคือ 1) เริ่มต้นสร้างทีมจากผู้นํารวมเป็นกลุ่มผู้นําขึ้น 2) มีการ
กําหนดกติกาของกลุ่ม 3) เกิดรูปแบบการดําเนินการ โดยการดําเนินการเรื่องใดแกนนํากลุ่มต้องเป็น
ต้นแบบ มีการแบ่งหน้าที่กันทําตามความถนัด ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล อธิบาย ชี้แจง
สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น 4) สมาชิกในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง ตลอดจนการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 6) การหาตัวแบบในการเรียนรู้ร่วมกัน 7)
การติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ 8) การบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ภายในและภายนอก
ตัวนักศึกษา การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นชุดการเรียนรู้เล็กๆ ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม คือ
การมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองและแบ่งปันผู้อื่น และใช้หลักการเสริมพลังที่ทําให้กล้าลุกขึ้นมา
สร้างแปลงผักของตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการทํางานของกลุ่มตนเอง การ
ทํ า งานที่ เ กิ ด ขึ้ น นํ า มาสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิด ขึ้ น ในชุ ม ชนจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง นํ า มาสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาอย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปด้วยการสร้างการตระหนักรู้ การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม คอยสะท้อนและประเมินผล นําไปสู่การขยายผลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อไปในอนาคต สามารถอธิบายได้ด้วยรูปแบบ คือ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติ และการโอนความรู้
ในรูปแบบ P-A-T (การมีส่วนร่วม ; Participation – การนําไปปฏิบัติ ; Action – การโอนความรู้ ;
Transaction)
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การรั ก ษา ฟื้ น ฟู มาเน้ น ที่ ก ารส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น และยุ ท ธศาสตร์ ที่ สํ า คั ญ ที่ ถู ก ใช้ คื อ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ การเสริมพลัง และการมีส่วนร่วมในชุมชน นํามาสู่การ
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